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PROGRAMA D’ACTIVITATS PER ESTADES DE CICLE INICIAL

LA VIDA A PAGÈS
El programa d’activitats consta de quatre mòduls a partir dels quals es treballen els
diferents continguts de “La vida a pagès”.
L’objectiu dels tallers és el d’oferir una sèrie de conceptes i d’experiències, que permetin
interpretar la realitat del món rural.
A l’arribada ens donaran la benvinguda els propietaris de Can Clarens, en Ramon i la Maria,
aquests seran els encarregats d’explicar-nos i ensenyar-nos el que fan a la casa i els seus
voltants des de que es desperten fins que se’n van a dormir.
CABRES I GALLINES...ANEM A LA GRANJA
Observar els animals que viuen a la granja i conèixer les seves característiques (què mengen,
on viuen,...) amb la combinació de jocs, cançons, diàlegs, petites feines,... L’activitat es
complementa amb un taller culinari on es veu el procés de transformació de la llet amb iogurt.
(Durada 3 hores)
QUÈ FA EL PAGÈS A L’HORT?
Treballar a l’hort fent servir les eines i les mans serveix per iniciar un procés de descoberta
i de coneixement de les tasques que es desenvolupen en aquest espai i la de reconèixer les
plantes, fruites i verdures. Aquestes feines que impliquen una participació activa es
complementen amb activitats i materials didàctics. (Durada 3 hores)
SURO, FUSTA,...EL BOSC ENS DÓNA MOLTES COSES!
Itinerari pels boscos de Can Clarens per tal d’observar i identificar els elements més
característics i propis del bosc, fent especial atenció als productes naturals que s’obtenen
(fusta, suro, fruits, bolets, plantes, remeieres,...). (Durada 3 hores)
LA MELMELADA: DE LA FRUITA AL POT
Taller de transformació on s’elabora melmelada. Es realitza una visita a l’hort per conèixer la
procedència dels ingredients d’origen vegetal que
acabaran i es treballa el procés
d’elaboració fins el seu consum. (Durada 3 hores)
EL PA: DEL BLAT AL FORN
Taller de transformació on s’elabora un panet. Visita a l’hort per explicar la procedència dels
ingredients principals (cereals) i del procés d’elaboració fins el seu consum. (Durada 3 hores)

Activitats - Cicle Inicial de Primària

CAN CLARENS
Casa de colònies - Centre d’Educació Ambiental
Can Clarens s/n – 08471 Vallgorguina
tel. 938679195 - tel.mòbil 600585990 - fax. 931184158
www.canclarens.cat
correu electrònic: info@canclarens.cat

QUI VOL OUS? EL DIA DE MERCAT
Activitat lúdica que pretén ser una síntesi festiva de les diferents temàtiques i experiències
viscudes al llarg dels tallers. En ella es representa un mercat tradicional amb venedors i
compradors, amb productes del camp i de la granja i del bosc. (Durada 3 hores)

DISTRIBUCIÓ DE LES ACTIVITATS
Esquema general de la distribució de les activitats en una estada de tres dies.
PRIMER DIA

MATÍ
10 a 13h

Arribada i joc de
descoberta.
Instal·lació

SEGON DIA

TERCER DIA

Activitat programada Activitat programada:
Qui vol ous? El dia de
mercat

TARDA
15 a 18h

Activitat programada Activitat programada

NIT
21 a 22h

Joc de nit
El follet Esparedenya

Joc de nit
La bruixa Xancleta

NOTES
• Per les estades de dos dies cal escollir dues activitats, excepte l’activitat del
mercat.
• Per les estades de tres dies cal escollir tres activitats que es distribuiran en el
planing a les caselles ombrejades.
• Comunicar a la casa les activitats escollides el més aviat possible.
• En cas de mal temps les activitats s’adaptaran o es substituiran per unes altres.
• S’utilitzarà el grup reduït com a mètode d’organització. Per un sistema de rotació els
participants realitzaran totes les activitats.
• Les activitats estaran guiades per monitors, 1 monitor cada 15-18 participants.
• Les activitats que es realitzen a fora de les instal·lacions de la casa (bosc, Dolmen,...)
cal que els mestres o acompanyants de l’escola acompanyin al grup durant l’activitat.
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