
Viatge de formació i de cohesió de grup per terres navarreses: 

Estella, Villatuerta i Pamplona. 

Màster CRIANÇA 0-3 I ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA 2017-2019 

Post-grau CRIANÇA I BENESTAR FAMILIAR 2018-2019 

28 de febrer 3 de març de 2019 

 

DIJOUS, 28 DE FEBRER 

20 hores: Sortida de Barcelona en autocar (Autocar Angel del Río) 

Lloc: Parada d’autocars a l’estació de Sants. 

Durada del viatge: 4’30 hores aprox. 

 

DIVENDRES, 1 DE MARÇ: 

1.00 hores: Arribada a Estella. 

Allotjament: Agora Hotel 

Dormir 

9 hores: Esmorzar en el mateix lloc, Agora Hotel. 

10 hores: Visita a l’Espai Familiar Plisti Plasta 

Ens acompanyen Itsaso i Jesús Azcona. 

Trajectòria d’aquest espai des dels seus orígens, projecte que es porta a terme, 

organització... 

Torn obert per fer preguntes. 

10.30 hores: El grup es dividirà en dos: 

- Uns sortiran a l’espai exterior i els altres es quedaran a l’espai de joc del matí. 

- Després hi haurà un intercanvi (els de fora aniran a l’interior i a l’inrevés). 

- Durada de cada activitat: 15-20 minuts. 

11.15 hores: Petit esmorzar tots plegats per intercanviar opinions i fer consultes. 

13 hores: Dinar. 

L’Itsaso i en Jesús faran la reserva del restaurant. 

15.15 hores: Desplaçament en transport públic fins Villatuerta, ubicat a 5 km. de 

Estella. 

16 hores: Visita al Parc de Jocs del poble. 

Aquest parc ha estat dissenyat en el marc d’un projecte participatiu de nenes i nens, 

famílies i l’ajuntament. La visita serà guiada pel mateix alcalde i la persona que va 

dirigir el projecte. 

18.15 hores: Retorn a Estella. Recollir les motxilles. 



19 hores: Viatge d’Estella a Pamplona, en transport públic. 

20 hores: Arribada a Pamplona. 

Recollir les claus dels apartaments: Avenida Zaragoza, 5 

Apartamentos Mercaderes: C/ Mercaderes, 18 

Instal·lar-nos i sopar. 

 

DISSABTE 2 DE MARÇ: 

9 hores: Esmorzar lliure. (Fora dels apartaments). 

10 hores: Jornada de Formació, organitzada per les Escoles Infantils Municipals de 

Pamplona integrades per 11 centres que ofereixen el Cicle Educatiu de 0-3 anys.  

Ens rebran: Afredo Hoyuelos (gerent) i Agnès Zazu (directora tècnica). 

El dinar i el sopar seran de caire lliure. 

Passejada per Pamplona de nit o altres suggeriments. 

 

DIUMENGE 3 DE MARÇ:  

Dia destinat a fer turisme per itineraris de la ciutat o de la natura. 

Cadascú triarà què prefereix i si es fan grups decidiran autònomament com 

s’organitzen, on dinen... 

Esmorzar i dinar de caire lliure. 

16 hores: Sortida cap a Barcelona. 

Cal preveure si pel camí es fa una parada per fer un mos. 

21 hores: Arribada a Barcelona. Estació de Sants. 

 



 

 

 

 

Espai Familiar Plisti Plasta. Racons de Joc. 

 

 

 



 

Un racó del pati de l’Espai familiar Plisti Plasta 

 

 



 

 

Villatuerta: Parc de Jocs del Poble 

 

 



 

 

Reflexions de grup a l’apartament després de les visites... 

 

 

 

D’aquest viatge tornem amb la necessitat de seguir compartint converses  i 

experiències. 

El compromís que assumim es fer arribar per mitjà de fotografies que ens 

hagin  impactat un missatge a  la resta del grup. Fem un recull de fotografies 

que anomenem “IMATGES QUE PARLEN”.  

Aquest àlbum de records el repartim a final de curs a alumnes i professors 

del màster.  

Febrer – Març 2019 

 



 


