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ACTIVITATS PER
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660 895 260
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AGRORURALSURF
Escola de surf Empordà

Oferim l'oportunitat de
conèixer i practicar esports
aquàtics i emergents com el
surf, el paddle surf o el skate,
a alumnes de les diferents
escoles, instituts i cicles
formatius.
Gaudir de l'Estartit i el seu
Parc Natural a través de
diferents activitats i tallers
ens ajudarà a transmetre
valors de natura, consciència
ambiental, respecte i estima
cap a tot allò que ens envolta.
Treballem els següents
contiguts en cada una de les
activitats:
Interacció amb el Medi i el
Material
Desenvolupament de les
habilitats motrius i tècniques

www.agroruralsurf.com

@agroruralsurf

AGRORURALSURF
Crea la teva sortida

EL TEU PROJECTE
LA TEVA SORTIDA
A MIDA
A continuació et presentem una proposta que s'adapti a
les teves necessitats. Ens dius el que necessites i nosaltres
creem la millor estructura amb les activitats més adients
per tal de que la sortida sigui un èxit pedagògic i alhora
gaudeixin al màxim.
Hem de tenir en compte que totes les activitats que
proposem estant relacionades entre elles i ens permeten
adaptar-nos a les condicions meteorològiques, al temps de
la sortida i sobretot al nombre d'alumnes totals.
Comença a crear la teva proposta a mida perquè els teus
alumnes tinguin les activitats que creguis més
interessants!
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AGRORURALSURF
Crea la teva sortida

COM FUNCIONA?
Escull quin format de sortida preferiu, de quan
temps disposeu i el nombre total d'alumnes
Escull les activitats que més t'encaixin a la sortida en
funció dels grups
Analitza els programes exemple i horaris que
proposem.
Troba una data i demana disponibilitat a través del
mail i t'enviarem un pressupost més personalitzat.

ELS GRUPS HAN DE SER MÍNIM DE 11
ALUMNES I MÀXIM DE 25 PER AFAVORIR
EL GRUP
CADA ACTIVITAT S'ADAPTA ALS
INTERESSOS DELS ALUMNES i A LA
METEOROLOGIA
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ESCULL EL TIPUS
DE SORTIDA

www.agroruralsurf.com
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AGRORURALSURF
Tipus de Sortida

EXCURSIÓ 1 DIA

Aquest format està pensat per a instituts i escoles que
vulguin realitzar activitats formatives dins o fora del
currículum. Pels alumnes d'institut serà en horari lectiu fins
al migdia i els de primària podran guadir de fer picnic un
cop acabada l'activitat. Es pot realitzar durant el matí o a la
tarda.
Les activitats a escollir seran de les recomanades:
1 o 2 aquàtiques + 1 o 2 terrestres.
Si són 1 o 2 grups podran escollir fer 1 activitat de 2h o 2
activitats de 4h en total.
Els que siguin més de 2 grups hauran d'escollir fer 3 o 4
activitats per permetre la rotació. Les activitats a partir de 3
grups duraran un màxim d'una hora per sessió.
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AGRORURALSURF
Tipus de Sortida

SORTIDA 2-3 DIES

Aquesta alternativa és ideal per a sortides de crèdit de
síntesi dels instituts, per a la realització formativa
d'assignatures d'activitats aquàtiques dels cicles formatius
i per centres que vulguin oferir aquests tipus d'activitats en
els seus curriculums.
Les sortides són de 2 a 3 dies i inclouen l'allotjament i tots
els àpats. Recomanem que aquest sigui en un dels hotels
recomanats.
Les activitats que es desenvolupen són en funció dels
interessos de cada entitat entenent que es podran fer fins
a 2 sessions per activitat i s'enllaçaran i es repartiran al llarg
dels 3 dies en funció de la meteorologia.
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AGRORURALSURF
Tipus de Sortida

COLÒNIES 5-7 DIES

Ideal per a escoles de diferents parts del territori. Crearem
entre tots una proposta d'activitats en funció dels dies, de
l'edat dels alumnes i de la meteorologia que tinguem
aquells dies.
Crearem una temàtica on anirem enllaçant durant tota la
setmana les activitats diàries. Buscarem una conexió entre
elles i farem diferents tallers per millorar el seu
aprenentatge.
Es podrà realitzar un màxim 2 sessions de cada una de les
activitats aquàtiques.
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ESCULL LES TEVES
ACTIVITATS
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AGRORURALSURF
Activitats aquàtiques

SURF

El surf és una activitat molt divertida que consisteix en
lliscar sobre el mar amb l'ajuda de la força de la onada.
S'utilitza una taula per posar-s'hi de peu.
La sessió de surf pot durar una o dues hores, en funció dels
timings i dels grups.
En el cas que hi hagi onada sempre es farà una part
d'adaptació al mar i una altra d'utilització del material. En
el cas de que no hi hagi onada es realitzarà una part més
lúdica i s'utilitzarà el paddle surf per acabar de completar la
sessió.
Així doncs el surf és una activitat que s'adaptarà tant per
els més petits com per als més grans.
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AGRORURALSURF
Activitats aquàtiques

STAND UP PADDLE

El Stand Up Paddle és una de les activitats estrelles de
l'estiu. Es tracte de posar-se drets sobre una taula i
desplaçar-se per sobre del mar amb l'ajuda d'un rem .
Com a proposta per a les escoles ens ofereix un gran
ventall de possibilitats a l'hora de treballar-ne el contingut.
Aquesta versatilitat es permet adaptar el Paddle Surf a les
condicions que ens trobem cada dia proposant activitats
de gran interès motriu per l'alumne.
Si es disposa de temps i tècnica, també es planteja l'opció
de fer una travessa ja sigui resseguint la costa del Montgrí
o fins a les Illes Medes.
Aquesta activitat requereix que el mar estigui calmat sense
onades ni vent.
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AGRORURALSURF
Activitats aquàtiques

ADAPTACIÓ AL MAR

El mar és un entorn diferent al que estem acostumats. És
per això que aquesta activitat serà ideal per a infants petits
o per dies que hi ha força onada.
Donem unes eines bàsiques als alumnes per ser autònoms
dins l’aigua de forma segura, conèixer el mar amb els seus
estats canviants i els seus perills, tenir recursos de
flotabilitat i mobilitat dins de l’aigua.
Sentir-se còmode dins del mar no sempre és una tasca
senzilla per tothom, la pràctica de diferents exercicis amb
objectius concrets, la millora de la tècnica i sobretot, les
hores que passem dins l’aigua, ens ajudaran a agafar
confiança i respecte cap al mar.
Aquesta activitat es proposarà per als grups petits i els dies
que hi hagi força onada.
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AGRORURALSURF
Activitats terrestres

SKATE

El Skateboard és una de les disciplines amb més
transferència per el surf. Es tracta de lliscar sobre una
superfícia llisa amb una taula amb rodes. El skateboard va
sorgir el 1940 per surfistes de Califòrnia que volien seguir
entrenant en dies que no tenien onades.
Utilitzarem l’aprenentatge en skateboard i surf-skate com
a mètode per anar més enllà en l’exploració del nostre
equilibri, desplaçament del pes per permetre moviments
poc usuals i l’adaptació a un medi que altera la nostra
manera habitual de reaccionar i de posicionar-nos.
A partir d’uns nivells d’aprenentatge ben definits guiarem
a l’alumne per diferents etapes on aprendrà des del
moviment més bàsic fins allà on ell mateix es vegi capaç.
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AGRORURALSURF
Activitats terrestres

BEACH & BALANCE

Utilitzem materials inestables creats especialment per a
l'entrenament d'activitats físiques com les que farem, per
a introduir-los al món de la coordinació, a l'ús de les
extremitats com a contrapesos, a prendre consciència del
centre de gravetat i altres conceptes importants.
Treballarem tots aquests aspectes a través de jocs, circuits
i proves d'equip sempre el màxim de dinàmics i lúdics
possibles.
Utilitzarem la platja en èpoques de més calor per a
realitzar més exercicis com partits de Volei platja,
freesbies...
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AGRORURALSURF
Activitats terrestres

IOGA

El ioga és una activitat que ens ajuda a desconectar i
trobar-nos a nosaltres mateixos, tot realitzant un treball de
coneixement corporal, flexibilitat i força. Una bona manera
per carregar el cos d’energia al començar el dia, centrar els
nostres punts d’equilibri, respirar profundament i activar la
musculatura. A més, la possibilitat de fer-ho sentint la
sorra sota els peus i amb la vista fixada a les onades
incrementa totes les sensacions. Ja sigui a nivell espiritual,
a nivell de relaxació, a nivell d’estirament muscular, de
connexió entre la ment i el propi cos, el ioga aporta grans
beneficis a tothom qui el prova a consciència.
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AGRORURALSURF
Activitats terrestres

EXCURSIONS

La costa del Montgrí està plena de petites cales,
cadascuna d'elles amb les seves particularitats. Sortir
d'excrusió a explorar-les ens dóna una gran varietat
d'activitats que podem treballar. Psicomotricitat i
propoiocepció en el desplaçament per les roques;
diferents maneres d'entrar a l'aigua caminant per les
roques o saltant des d'un lloc segur; diferents eines per
sortir de l'aigua ja sigui escalant o amb l'ajuda de recursos
naturals.
Sovint no ens parem a observar el medi i no veiem totes
les possibilitats que hi ha amagades i que ens poden servir
de gran ajuda per les nostres activitats.
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AGRORURALSURF
Activitats adicionals

ALTRES

KAYAK

APNEA

Iniciació i excursió en
caiac per les cales de la
Costa Brava o per les Illes
Medes amb monitors i
material especialitzat.

Formació específica
en iniciació a l'apnea.
Aprenentatge de la
respiració

TALLERS
Taller d'observació de les
estrelles i de les
constel·lacions principals
com a eina orientativa.
Tallers de Mediambient
enfocats al parc natural

www.agroruralsurf.com

NOCTURN
Jocs de nit
col·laboratius,
gimcanes, visualització
de pelis, tallers...
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PROGRAMES
EXEMPLE
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AGRORURALSURF
Propostes estàndard

EXCURSIÓ 1 DIA
1 GRUP 1 ACTIVITAT (2h)
18€

GRUP 1

9 a 10h

Surf

10 a 11h

Surf

2 GRUPS 2 ACTIVITATS (4h)
25€

GRUP
GRUP
1
1

GRUP 2

99 aa 10h
10h

Surf

Skate

10 a 11h

Surf

Skate

11 a 12h

Skate

Surf

12 a 13h

Skate

Surf
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AGRORURALSURF
Propostes estàndard

EXCURSIÓ 1 DIA
3 GRUPS 4 ACTIVITATS (4h)
25€

GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

9 a 10h

Surf

Balance

Skate

10 a 11h

SUP

Surf

Balance

11 a 12h

Skate

SUP

Surf

12 a 13h

Balance

Skate

SUP

4 GRUPS 4 ACTIVITATS (4h)
25€

GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 3

9 a 10

Surf

SUP

Skate

Balance

10 a 11

SUP

Surf

Balance

Skate

11 a 12

Skate

Balance

Surf

SUP

12 a 13

Balance

Skate

SUP

Surf
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AGRORURALSURF
Propostes estàndard

EXCURSIÓ 1 MATÍ
3 GRUPS 3 ACTIVITATS (3h)
20€

GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

10 a 11

Surf

Balance

Skate

11 a 12

Skate

Surf

Balance

12 a 13

Balance

Skate

Surf

4 GRUPS 3 ACTIVITATS (3h)
20€

GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 3

9 a 10

Surf

SUP

Skate

Esmorzar

10 a 11

SUP

Surf

Esmorzar

Skate

11 a 12

Skate

Esmorzar

Surf

SUP

12 a 13

Esmorzar

Skate

SUP

Surf
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AGRORURALSURF
Propostes estàndard

SORTIDA 2-3 DIES
2 GRUPS 3 DIES PER ESCOLES I INSTITUTS
195€
8.30h
10h
11.30
13.30
16.00
16
17.30
17.30
21.30

DIA 1
GRUP 2
GRUP 1

DIA 2
GRUP 3
GRUP 3
Esmorzar Esmorzar
SUP
Balance
Balance
SUP

Surf
Skate

Skate
Surf

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

PNMBT
Volei

Volei
PMBT

PNMBT
Volei

Volei
PNMBT

Sopar

Sopar

Sopar

Sopar

DIA 3
GRUP 3
GRUP 3
Esmorzar
Excursió
Excursió

Esmorzar
Excursió
Excursió

Dinar

Dinar

2 GRUPS 2 DIES CICLES FORMATIUS
DIA 1
195€

GRUP 1

DIA 2
GRUP 2

8.30h
10h
11.30

Apnea
SUP

SUP
Apnea

13.30

Dinar

Dinar

16.00
17.30

Skate
Surf

21.30

Sopar

Surf
Skate
Sopar

GRUP 1
Esmorzar
Travessa
Travessa

GRUP 2
Esmorzar
Travessa
Travessa
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AGRORURALSURF
Propostes estàndard

COLÒNIES 5 DIES
1 GRUP 5 DIES PER ESCOLES I INSTITUTS
325€

DIA 5
DIA 4
Esmorzar Esmorzar
SUP
Cala Calella
Cala Calella
SUP

DIA 1

DIA 2

8.30h
10
11

Surf
Surf

Esmorzar
SUP
SUP

DIA 3
Esmorzar
Taller
Taller

12.30

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

16
17

Montgrí
Montgrí

Gimkana
Gimkana

Surf
Surf

Skate
Skate

21.30

Sopar

Sopar

Sopar

Sopar

17

Joc de Nit

Cinema

Lluna plena

PNMBT

Dinar
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DEMANA
DISPONIBILITAT

www.agroruralsurf.com

@agroruralsurf

www.agroruralsurf.com
agroruralsurf@gmail.com
660895260
c/ Salines 16 Estartit
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Agro Rural Surf

