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 A L’Alberg Mirador hi viu el Joan , un jove que li 

encanta l’aventura , per això viu tot sol enmig de 

la natura.  

I de tant en tan quan rep les visites dels nens/es , 

els hi ensenya tot de coneixements AVENTURERS 

per tal de poder anar superant tots els reptes que 

ha preparat per fer una estada al Alberg Mirador, 

emocionant , dinàmica i molt atractiva.  

Aquests dies viurem aventures, emocions i 

superacions que no pensàvem conèixer!  
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A tan sols a una hora i mitja de l’alberg, trobem l’avenc de la Bòfia, 
utilitzat des de temps immemorials com a pou de glaç. Una mica més 
amunt, hi ha els prats de Bessies, que formen part del Pla d’Espais 

d’Interès Natural pel seu valor paisatgístic i ecològic. 
 

 (Opció d’excursions més  a prop) 
 

 

Tir amb arc 

Al tir amb arc coneixeran el funcionament d'un arc i 

les seves parts. I aprendran la tècnica per tirar, 

després o podran posar en pràctica. 
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Circuit d’aventura 
En el seu origen, la tirolina, el pont de mico, el pont 

tibetà, etc., eren tècniques per superar accidents 
geogràfics que difícilment es podien salvar sense una 

corda. Avui en dia, havent-li llevat tots els riscos, és una 
activitat diferent i divertida. 
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Cursa d’orientació 

En la següent activitat el infants aprendran a orientar-se mitjançant  
diferents sistemes de localització: l’orientació clàssica amb brúixola i 
la moderna amb GPS. El circuit d’orientació es dividirà en dos parts: 
la primera usant brúixola i la segona amb  geocahing. A partir del 
seguiment dels diferents punts de control i valises, en grups tindran 

que realitzar tot un circuit que, passant per l’entorn del port del 
comte, els retornarà a la casa. 
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Piragües 
Es una activitat nàutica amb canoes que permet fer una volta pel Pantà 
de la Llosa i aprendre a reconèixer i utilitzar el material adequats per a 

realitzar aquesta activitat . 
(Aquesta activitat es realitza a partir del  Maig) 

ACTIVITAT AMB SUPLEMENT 
 

Golf 
Anirem a un camp de golf on aprendrem les diferents tècniques 

d'aquest esport, i coneixerem el material que es necessita. Llavors 
els alumnes podran practicar a la zona de pitch and putt.  

 

Per Informació i Reserves : info@albergmirador.com o 973484038/608191255 

mailto:info@albergmirador.com


Rocòdrom  
Al rocòdrom els alumnes aprendran alguns aspectes sobre 

l'escalada i les diferents tècniques de progressió en vertical, 
les quals podran posar en pràctica pujant pel rocòdrom. 
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Gimcana i competicions varies  
Aquesta activitat consisteix en una sèrie de 
proves que els participants repartits en equips 
han de realitzar en el menor temps possible. 
Les proves presenten diferents dificultats i 
estan adaptades a totes les edats. El més 
important però no es guanyar, cal buscar-hi per 
damunt de tot la diversió.  



Què cal portar? 
   
Motxilla per anar d’excursió 
Crema solar 
Calçat còmode per anar d’excursió 
Gorra 
Impermeable i roba d’abric 
Una llanterna i piles de recanvi 
Una cantimplora  
Bolígrafs, llapis i goma d’esborrar. 
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HORARI ALBERG MIRADOR 
  

8:00-9:00 AIXECAR-SE (A CÀRREC PROFESSORS) 
9:00-9:30 ESMORZAR (PROFESSORS) 

9:30-10:00 TEMPS LLIURE (MONITORS) 
10:00-13:00 ACTIVITATS MATÍ (MONITORS) 
13:00-13:15 RENTAR MANS (PROFESSORS) 

13:15-14:30 DINAR (PROFESSORS) 
14:30-15:30 TEMPS LLIURE (MONITORS) 

15:00-17:00 ACTIVITATS TARDA (MONITORS) 
17:00-17:30 BERENAR (MONITORS) 

17:30-18:30 CONTINUACIÓ ACTIVITATS (MONITORS) 
18:30-20:00 TEMPS LLIURE (PROFESSORS) 

20:00-21:00 SOPAR (PROFESSORS) 
21:00-21:30 TEMPS LLIURE (PROFESSORS) 

21:30-23:00 JOC DE NIT (MONITORS) 
23:00 DORMIR (PROFESSORS) 
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MOLT IMPORTANT NOTES: 
 

• A la programació només és podran triar 2 
activitats de les 3 següents:  

 
TUBBIES , AVENTURA O EL ZOO ENS VISITA 

 
En cas que  s’escollissin les 3 , tindria un 
suplement de 3,50€/nen sobre les tarifes 

estàndards. 
 

• L’activitat de piragües té suplement 
11,50€/nen, i caldrà reservar-ho amb antelació 

i consultar si es possible segons la època de 
l’any. 

 

Per Informació i Reserves : info@albergmirador.com o 973484038/608191255 

Tria d’Activitats: 
Estada 2 dies: 2  activitats  
Estada 3 dies: 4 activitats 
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La qualitat dels serveis pedagògics de l’ALBERG MIRADOR es 

basa en: 
 

 L’existència d’un equip de monitors i talleristes especialitzats i 
estable. 

 
 El manteniment d’una relació de 15 alumnes/tallerista. 

 
 La vigilància de patis i preparació de jocs de nit per part d’un 

equip de monitors de lleure. 
 

 La preparació d’activitats i materials pedagògics específics per 
a cada nivell. 

 
 En cas d’inclemències meteorològiques us oferim tallers 

alternatius d’interior ja previstos per aquests casos. 
 

 La relació directa entre el representant del professorat i el 
responsable de l’equip de monitors un cop a la casa per 

aclarir qualsevol dubte respecte als àpats, instal·lació, 
activitats, horaris, descoberta de l’entorn, etc...   

 
 

METODOLOGIA DE TREBALL 
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Equipaments 
 
• Places: 200  
• Menjador: 200 
• Habitacions: 4, 8, i 16 places, totes amb 
bany complert 
• Calefacció central 
• Sales: 2 sales polivalents, 4 sales tallers 
• Camp de futbol 
• 2 camps de bàsquet 
• Camp de golf 
• Televisor a les habitacions 
• Servei de piscina coberta.  

PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE PREUS O RESERVES: 
TELEFONS: 973484038 O 608191255  

e.mail: info@albergmirador.com 
 

A LA NOSTRA WEB HI TROBAREU MES INFORMACIO SOBRE LES 
NOSTRES INSTAL·LACIONS. 

www.albergmirador.com 
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En cas de dubte , consulta o assessorament 
d’activitats restem a la vostra disposició. 

MOLTES GRÀCIES 
L’Equip de Alberg Mirador 
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