GIMCANA ALBERG ASSUT

PROVA 1: A DISFRESSAR-NOS!
Cada grup dels concursants haurà d’idear i confeccionar una
disfressa amb material que els proporcionarem la gent de
l’Alberg. Només es disfressarà un membre de cada grup. Per
fer-ho, us proporcionarem bosses de plàstic grans, roba en
desús… Guanyarà 3 punts la disfressa del grup que sigui més
original. També hi haurà un segon i tercer classificat. A més,
aquell membre de cada grup que vagi disfressat durant tota la
gimcana, afegirà 3 punts al grup que se sumaran a la
puntuació final.
Puntuació:
1r guanyador -3 punts
2n guanyador – 2 punts
3r guAnyador- 1 punt

PROVA 2: anem tots a la plaça. Joc del mocador dels oficis.
Puntuació:
1r guanyador- 3 punts
2n guanyador- 2 punts
3r guanyador- 1 punt

PROVA 3: OBSERVEM ELS OCELLS!
Anirem al passeig del riu on hi ha molts ocells diferents,
alguns aniden aquí i altres hi estan de pas. Sessió explicativa
sobre el Birdwatching. Esteu ben atents! A l’alberg, després,
ens formularan tres preguntes i guanyarà aquell grup que
tingui més encerts.

Puntuació:
1r guanyador- 3 punts
2n guanyador- 2 punts

PROVA 4: DESCOBRIM XERTA!
Els carrers del nostre municipi, Xerta, tenen una curiosa
peculiaritat… hi ha petits santuaris, a les façanes d’alguns
edificis i amb la representació d’un sant. Cada grup, heu de
trobar-ne quatre, descobrir el nom dels seus Sants i el carrer
on són.
Puntuació:
4 encerts: 4 punts
3 encerts: 3 punts
2 encerts: 2 punts
1 encert: 1punt

PROVA 6: PROVA SORPRESA…
D’aquesta prova no us avancem res i, com diu el títol, és
sorpresa… El mateix dia de la gimcana, quan arribem a la
vuitena prova us explicarem en què consisteix… Això sí, ja us
diem que només hi haurà un grup guanyador i es valorarà,
sobretot, la rapidesa.

PROVA 7: Som uns artistes!!!!
Us convidem a preparar qualsevol cosa que vulgueu i ho
compartireu amb la resta dels grups a l’alberg. Imitació d’un
spot publicitari, un ball, obra de teatre… qualsevol cosa
divertida i original que farà deleitar a la resta de companys.

Puntuació
3 encerts: 3 punts
2 encerts: 2 punts
1 encert: 1 punt

PROVA 7, LA FINAL: A moure l’esquelet amb el Just Dance!!!
Cada grup ha d’elegir aquell que balli millor i els representarà
al joc de la wii del Just Dance. Es projecta a la pantalla gegant
de l’alberg. Guanyarà aquell que millor ho faci i que,
evidentment, aconsegueixi més puntuació… aquí compten els
moviments exactes i al compàs de la música… prepareu-vos!!!
Puntuació:
8 punts primer
4 punts segon
3 punts tercer

