DIA 3:

Ahir després de sopar vam fer el joc de "La Frontera" el joc consistia en què els monitors estaven
en una banda i els alumnes a l'altre del camp. L'objectiu era que els monitors ens hi havien de
reconèixer i nosaltres ens canviàvem de roba, ens tapàvem la cara, etc, per intentar despistar-los.
Després del joc de nit vam anar a canviar-nos a les habitacions per anar a fer el bivac. Vam posarnos el pijama i vam agafar el sac, la màrfega i el lot. Durant el bivac alguns ens va costar adormirnos per culpa de les pedres i mentre dormíem els monitors ens van venir a molestar.
A l'aixecar-nos vam anar a deixar les coses a l'habitació i molts vam anar a jugar a futbol, d'altres
en vam quedar a l'habitació.
Sobre les 9h hem esmorzat galetes, cereals i Cola Cao... Hem esmorzat molt bé!
Després hem fet joc lliure i ens hem preparat per a les Olimpíades.
Les Olimpíades constaven de 6 proves:
-Salt de llarga, aquesta prova l'hem fet amb l'Elena i l'objectiu era que la suma de tots els
salts dels participants del grup fos la més alta.
-Llançament de pes, aquesta prova l'hem fet amb el Dani. Consistia a tirar una bola
medicinal el lluny possible.
-Punteria que ho hem fet amb l'Andrea, aquesta consistia en tres esports; bàsquet,
handball, i futbol.
-Piscina que ho hem fet amb l'Andrea, aquesta prova es tractava de fer relleus dins de
l'aigua on havies d'intentar fer el mínim de temps possible.
-Velocitat amb el Joan havies de córrer a tocar la línia i tornar i cada cop aquesta estava
més lluny.
-Resistència amb l'Albert, on havíem de córrer per la muntanya.
Un cop acabat hem anat a remullar-nos a la piscina i després a dinar. Avui tocava espaguetis al
pesto i mandonguilles amb patates, és el dinar més bo que hem tingut!
Després de dinar hem anat al taller a acabar els nostres vehicles i escuts i hem gravat un vídeo de
presentació.
L'activitat de la tarda ha està el biatló, on hem nadat tres piscines i hem corregut per un circuit al
voltant de la casa, ha estat molt cansat.
Finalment hem anat a la piscina i a dutxar-nos i ara estem esperant per sopar.

Joana Vilanova, Sara Garcia, Joan Àvila, Judith Torregrosa.
PD: Quins nervis, ja arriba a la nit de por!!!

