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Nadal 

PN DELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ 
2 al 4 de gener de 2020 

Per a nens i nenes de 5 a 14 anys 

Què farem? 

Durant 3 dies els i les participants del campament de Nadal, conviuran al bell mig del Parc Natural 

dels Aiguamolls de l’Empordà, immersos a resoldre l’enigma sobre què se’n n’ha fet del menjar de la 

llúdriga, els nens i nenes podran gaudir d’un entorn privilegiat per observar i conèixer una gran 

varietat d’animals i plantes, que només podem trobar en un espai com aquest. Els nens i nenes estaran 

sota la responsabilitat d’educadors naturalistes, amb molta experiència en el món del lleure, de manera 

que els infants a través del joc, l’observació de fauna i la descoberta de l’entorn seran els protagonistes 

del seu propi aprenentatge.  
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A on estarem? 

Per tal que l’experiència sigui inoblidable, els nens i nenes viuran en un espai privilegiat en plena 

natura, el Mas Matà. Durant els 3 dies, dormirem en tendes que facilitem des de la Sorellona, en un 

espai adaptat per aquest tipus d’activitat amb lavabos i dutxes, espai de cuina i menjador al costat 

mateix de la zona d’acampada. Es tracta d’instal·lacions del mateix PN dels Aiguamolls de l’Empordà, 

dissenyades per cobrir totes les necessitats que  puguin sorgir durant el nostre dia a dia al campament, 

i també per a resoldre les petites adversitats meteorològiques a les que haguem d’afrontar. 

 

       

         

 

Rebuda  

Els campaments comencen el dijous 2 de gener a les 10h, al pàrquing de Mas el Matà, a 5 minuts a peu 

de la zona d’acampada. IMPORTANT: Cal portar dinar pel primer dia. 

 

Darrer dia  

Els campaments acaben el dissabte 4 de gener. L’hora de trobada serà a partir de les 12h a Mas el Matà.  

Tanmateix, us convidem a un petit acte de rebuda de les famílies entre 12h i les 13h. Us mostrarem 

alguns dels principals resultats de les activitats dutes a terme i anirem a fer una volta tots plegats. 

Els que vulgueu us podeu quedar al dinar de cloenda amb nosaltres. Es tractaria que cada família 

portés menjar per a tots els “seus”, i algú mes (per poder alimentar els soferts monitors ...). També cal 

que porteu els vostres plats i coberts. Per facilitar-ho tot plegat, us proposem que porteu algun tipus 

d’amanida freda que resulti de bon compartir. Les postres i el beure corren a càrrec de la Sorellona. Tot i 

que no és imprescindible, ens seria molt útil que ens confirmeu que us quedeu a dinar i quants sereu.   
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Preu:  90 euros (aquest preu inclou assegurança i tot el material necessari)  

 

Contactes durant l’activitat 

En cas d’emergència o bé si voleu saber com evoluciona tot, ens podeu trucar als responsables “externs” 

del campament: Sorellona (693 728 565). 

 

Què cal dur? 

- Sac gruixut, dormim en tendes, tot i que disposem de mantes per tapar en cas de molt fred, 

recomanem portar un sac gruixut. 

- Màrfega. 

- Cantimplora. 

- Motxilla petita per posar-hi cantimplora i alguna cosa de menjar. 

- Llanterna i piles de recanvi, si és necessari. 

- Binocles, si en teniu. 

- Necesser (raspall de dents, pasta de dents, pinta o raspall,  protecció solar...). 

- 2 mudes (mitjons, calces o calçotets, samarretes, etc.) 

- Jersei gruixut. 

- Pijama. 

- Paravents o capelina. 

- Jaqueta gruixuda o anorac. 

- Gorro, guants i buf. 

- Plat, got i coberts ben marcats amb el nom (durant els 3 dies es compartiran). 

- Calçat còmode per caminar. 

- Algun llibre per llegir a les estones de descans, i/o guies de natura (no obligatori) 

 

Observacions: Tota la roba i material ha d’anar marcat amb el nom i cognom del nen/a o noi/a per tal 

que no es perdi o es confongui amb la resta de participants. 

 

Organitza: 

 

 
Amb la col·laboració de: 

 

         

 


