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Presentació
Des de l’equip de Gestió de Temps Lliure del Tossal (G.T.L. Tossal) t‘oferim
aquest dossier perquè pugues informar-te sobre les nostres propostes per
al curs 2018/2019.
A l’alber comptem amb un conjunt d’instal lacions que fan possible dur a
terme les nostres activitats de forma satisfactòria i segura. Pots vore-les
al nostre web o vindre a visitar-les quan vullgues.
Comptem amb un equip permanent, format per Adriana, David i Nacho.
Adri i David són els encarregats del Tossal i encarregats del
manteniment i la neteja. Nacho és l’encarregat de la gestió de l’alberg i
coordinador de l’equip G.T.L. Per als campaments i activitats dirigides
a centres educatius s’uneixen a l’equip permanent els monitors i monitores
del Tossal, tots i totes contractats/des, titulats/des i amb experiència
formen l’equip G.T.L.del Tossal.
A més, comptem amb un equip de cuiners i cuineres de l’empresa Colevisa
que s’encarrega de cuinar cada dia a l’alber menús de qualitat i
equilibrats. Per últim, a tot açò s’uneix la inversió en material específic
per al desenvolupament de cadascuna de les activitats del campament.
Al Tossal aprofitem tots aquests recursos per treballar de forma
responsable, planificada i productiva de manera que al final de cada
activitat els xiquets i xiquetes hagen viscut una experiència enriquidora
dins de la seua progressió personal durant el curso escolar.
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Activitats

El Tossal disposa d’instal lacions mòbils de multiaventura: tirolina gran i
menuda, tir amb arc, passarel la i rappel. L’activitat inclou monitors
especialistes, material i assegurances especials.

En els campaments, l’última nit toca sopar especial, vetllada i festa
preparada entre tots i totes per celebrar junts que tot ha anat bé.

Joc amb ambientació que es realitza dins del recinte de l’alberg o fora en
alguna de les localitzacions d’interès.

Per complementar aquestes activitats, en cada campament incluim tallers i
activitats que anem generant cada curs perquè cada any el Tossal siga una
nova aventura.

Tenim un conjunt d’activitats pràctiques i tallers relacionats amb la nostra
parcel la d’hort ecològic.

Aprofitant la nostra ubicació prop de Cullera també treballem en la empresa
Poseidonia en qui puguem fer surf i tres activitats aquàtiques més per 15€.
Tenim campaments preparats per tal que no vos hagueu de preocupar per res.
Si preferiu un campament personalitzat amb objectius específics també els
preparem, concretant-ho prèviament amb vosaltres.

La cuina del Tossal
La nostra pensió completa inclou:
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Extres

A partir de maig disposem de piscina amb socorrista. El preu de la piscina
és d’1€/persona i dia d’ús, pagant com a màxim 40€/dia. Els paquets
Penyagolosa, Aitana, Fontanelles i Montgó porten la piscina inclosa en el
preu.

Existeix l’opció de disposar de parament de llit: llençols i coixinera.
El cost és de 3,5€ per persona.
Els nostres matalassos disposen de funda i es pot portar llençols propis i/o
sacs de dormir.
També disposem de mantes, sense cap cost.

Activitats del campament

Al Pack Penyagolosa hi ha 4 activitats programades per a aprofitar les
instal·lacions i recursos de l'alberg:
Multiaventura
Responsables: Tirolina, rappel, tir amb arc i passarel·la. Amb monitors
Nacho // María especialistes, materials de seguretat i assegurances
M i Miriam
Rally Fotogràfic
Responsable: Rally fotogràfic per a conèixer el poble i als seus veïns i
Blad

Functional
Tossal
Responsable:
Sandra
Festa de comiat
Responsables:
Maria M i
Miriam

Taller de mobilitat i expressió corporal

GRAN BOOM!! Última nit amb vetllada, música i
animació per a celebrar que tot ha anat bé

eixida a la platja

Matí a la platja
Eixirem abans d’esmorzar cap a la platja del Mareny
Responsable:
Blau (Sueca) on farem activitats i dinarem
Nacho
I, per supost, la piscina del Tossal

Piscina
Dimarts i dijous anirem tots junts a la piscina. Farem
Responsable i
Joc lliure amb música. El dijous farem olimpiades
socorrista: David

A més a més..
Activitats de benviguda,
avaluació i comiat
Responsables: Blad

Activitats de coneixement de l'alberg, funcionament del campament i monitors/es.
També d'avaluació al final del campament i de comiat abans de tornar a casa

