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INSTINET 
AULES NETES I EDUCADES 

 
PREMI 

 
Multiaventura a Discover Pyrenees & Cerdanya EcoRes ort – Prullans 
8 de juny de 2017 
 
• Sortida de la Seu d’Urgell (08:45h aprox.). 
• Arribada a Prullans sobre les 09:15h.  
• De 09:15h a 09:30h esmorzar. 
• A les 09:30h inici de les activitats. 
• 13:15h, retorn cap a la Seu d’Urgell 
 
Activitats i horaris: 
1r TORN d’activitats: de 09:30 a 11:30h aprox. 

� Grup A  (10-15 alumnes aprox.): 
� Iniciació a l’Escalada en roca i la Mini Via Ferrada  d’iniciació. 

� Grup B  (10-15 alumnes aprox.): 
� Iniciació al Rapel  amb corda per paret. 

• A les 10:30h, canvi d’activitats. 
• Tot molt fàcil i controlat per monitors experts i titulats. 
 
2n TORN d’Activitats: de 11:30 a 13:15h aprox. 

� Grup B  (10-15 alumnes aprox.): 
� Orientació amb mapa  i balises pel poble de Prullans i els seus voltants. 

� Grup A  (10-15 alumnes aprox.): 
� Aprenentatge del Tir amb Arc . 

• A les 12:15h canvi d’activitats. 
• Tot molt fàcil i controlat per monitors experts i titulats. 
 
Material necessari que ha de portar l’alumnat: 
• Roba d’esport i roba d’abric (a la muntanya sempre hem de portar alguna cosa d’abric). 
• Calçat esportiu. 
• Impermeable (a la muntanya a vegades hi ha tempestes inesperades). 
• Petita motxilla d’esquena (amb aigua, el pícnic, l’impermeable i la roba d’abric). 
• Crema solar. 

 
En cas de mal temps: 
• Disposem de Piscina Coberta. 
• Disposem de sales tancades per fer jocs. 
• A Prullans hi ha la formatgeria on podríem un taller. 
• Per la zona hi ha museus que podríem anar a visitar. 
 

LA FEINA BEN FETA NO TÉ FRONTERES 
I LA FEINA MAL FETA NO TÉ FUTUR 


