
 

 

II ESTADES  D’ESCACS 2018 

Hostalets de Pierola 

27, 28, 29 i 30 Juny 

 

                  -Escacs 

                  -Gira cat !!   

                         Activitat amb diferents 

                             vehicles del futur !!! 

 

- Visitarem el Museu de paleontologia  “ CRIP “ 

- Experimentarem  una  p@leo_ ruta :     El món d’en Pau 

                                    

                                    Activitats esportives,  jocs de taula,  

                                                                       Joc de nit, Piscines, Torneig d’escacs                                         

                                                                       I moltes sorpreses més !! 

 

                                   Us hi esperem !!!     

                                    

                                     

 



 

Estades 2018 Hostalets de Pierola : 

 

Les estades són un espai de convivència, experiències i activitats diferents. Volem que siguin un collage de recursos 

diversos i divertits englobant:                                

Escacs, jocs esportius, jocs de taula, disfrutarem d’una activitat amb vehicles elèctrics del futur !! , visitarem el museu 

crip, farem una excursió amb tablets descobrint l’entorn, torneig d’escacs, diversos jocs relacionats amb els escacs 

(passa-peces, menja-menja, etc.), les piscines, la convivència a les habitacions, el menjar, el temps i els monitors!!             

I moltes sorpreses mes !! 

Tots aquests elements es relacionen per fer de la vostra  estada una vivència única i singular per a cada grup, així com 

un espai privilegiat de convivència i d’aprenentatge on els protagonistes són els vostres fills i filles.  

Les nostres estades van més enllà d‘una proposta educativa de qualitat, on l’infant és el veritable protagonista. Fruït 

d’aquest objectiu principal, contenen tots els elements necessaris per a una estada sense ensurts on la vivència dels 

nens i nenes quedi marcada pel record d’uns dies inoblidables, amb tota la seguretat i la tranquil·litat per als pares i 

mares.  

 

INSTAL·LACIONS CAN ROVIRALTA : 

 

  



Visita al Museu  Crip  l’exposició  “ Una finestra al Miocè “ 

 

 

 

 

   L’excursió:  la  P@leo_Ruta: El món d’en Pau 

    

  Us atreviu a viatjar 12 milions d’anys enrere ?                               

El Pau es el nom comú del Pierolapithecus catalaunicus , un ésser únic de fa 12 milions d’anys que ens ha descobert 

aspectes molt importants sobre l’evolució dels primers Homínids.  



Es tracta d’una sortida en grup on els nens i nenes viatjaran amb un paleontòleg que ens indicarà la ruta que anirem 

seguint. Mitjançant una tablet descobrirem l’entorn i també on s’han trobat les restes d’alguns dels animals 

prehistòrics que veurem al museu . 

- Giracat ! ! És una activitat dirigida que consisiteix en recorre un circuit amb diferents vehicles elèctrics. Amb 

Gira cat® el teu fill o filla s’ho passarà molt bé amb una alternativa innovadora i futurista. Farem l’activitat amb 

monocicles elèctrics Gira cat® i també amb patinets elèctrics. 

 

                       

                        

-ESCACS : Classes diàries amb el Mestre Català Israel Campos i en Xavier Valios . 

On es treballaran diverses apertures, temes tàctics, finals, estrategia i normativa.  

 

I Moltes activitats més!!!!  



 

Per a nenes i nenes, de 6 a 14 anys 

Dates: del 27 al 30 de juny del 2018. 

Preu: de 4 dies (3 nits) 235  € per nen/a, IVA inclòs  

Forma de pagament : Es pot fer en un sol pagament ingressant el total de la quantitat al fer la inscripció o en dos 

pagaments  el 50%  en la inscripció i  el 50% restant abans del 5 juny en el següent número de conte: 

BBVA ES 64  0182  0846  4102  0199  6119 (al concepte afegiu “ESTADES” i el nom i cognoms del nen o nena) 

Sortida :     Dimecres 27 a les 8.30 de l’estació d’autobusos de Tàrrega.  

Tornada :  Dissabte 30 des d’els Hostalets de Pierola, adreça c/ Aureli Roviralta  nº 2, on el pare/ mare o tutors legals 

els recolliran de 5 a 5,30  de la tarda . 

Les estades inclouen: 4 dies i 3 nits a pensió complerta, piscina, assegurança dels participants, autocar d’anada, 

monitors amb la titulació reglamentària segons la Generalitat, classes d’escacs diàries , activitat amb vehicles elèctrics 

dirigida amb els especialistes del Gira-cat amb una durada de 2 h , visita al museu crip i excursió amb tabletes descobrint 

la ruta d’en Pau, diversos jocs esportius, de taula i moltes sorpreses mes !!! Finalment es farà un torneig d’escacs de 

partides ràpides. 

EQUIP DE MONITORS :  

ELISABETH ORIOLA 

Directora de lleure 

 ISRAEL CAMPOS 

Tècnic de nivell 1 especialitat d’escacs, Mestre Català d’Escacs i Àrbitre Català d’Escacs. 

XAVIER VALIOS 

Monitor de lleure, Professor d’escacs, Àrbitre Català d’Escacs, especialista en Prevenció de riscos i Primers Auxilis. 

Mes informació i reserves :    
                                                     
  Elisabeth Oriola         655 57 08 87                      correu: escacsirra@gmail.com 

  Israel Campos            630 66 53 26          
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