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PROGRAMA D’ACTIVITATS PER VISITES D’EDUCACIÓ INFANTIL
ELS ANIMALS DE 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 pot complementar amb un taller culinari on es veu el procés de transformació de la llet
amb iogurt.
Durada: 2 hores i mitja
EL BOSC DEL RATOLÍ APODEMUS
Recorregut pels voltants de Can Clarens per tal d’observar, explorar i identificar els elements més
característics del bosc i d’alguns usos que les persones n’extreuen.
Durada: 2 hores i mitja.
EL BOSC A LA TARDOR. FESTA DE LA CASTANYADA
Recorregut pels voltants de Can Clarens per tal d’observar, explorar i identificar els elements més
característics del bosc i d’alguns usos que les persones n’extreuen.
Durant els itinerari apareix el personatge de la Castanyera que ensenya tot el que porta al seu cistell.
Al final de l’activitat es realitza una celebració festiva amb l’actuació d’un grup d’animació i es
reparteixen castanyes torrades.
Durada: 3 hores
EL BOSC DE LA FADA CLARINA
Recorreguts pels voltants de Can Clarens. La fada Clarina és un personatge que habita en aquesta
zona, és l’encarregada de despertar a tots els arbres i animals del seu llarg son. A través d’aquest
personatge imaginari es podran observar, conèixer i experimentar amb els elements més
característics de la zona.
Durada: 2 hores i mitja
EL CARNESTOLTES HA ARRIBAT!!!
Activitat lúdica on el Carnestoltes donarà la benvinguda a tothom i convidarà a participar d’alguna de
les activitats proposades:
Taller plàstic: construcció de màscares de cartró.
Taller culinari; elaboració de coca de llardons.
Taller plàstic: realització d’una disfressa.
L’escola ha d’escollir un dels tallers proposats.
Per celebrar el fi de festa del Carnestoltes es realitzarà una ballada de danses i cançons.
Durada: 3 hores
LA CUINA DE CAN CLARENS
Es tracta de l’elaboració d’un producte alimentari, les galetes, mitjançant el qual treballem l’origen
dels aliments i el procés de transformació que segueixen fins el seu consum, tot relacionant-lo amb el
medi agrícola on ens situem.
Durada: 2 hores.
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EL CAVALLER I EL DRAC (Sant Jordi)
El cavaller Sant Jordi explica la seva llegenda i convida a realitzar uns tallers per tal de conèixer una
mica més a fons la seva història.
Taller de punts de llibre, drac de papiroflèxia, decoració d’un test.
Com a fi de festa el cavaller explicarà tot un seguit de contes i llegendes de la seva època.
Durada: 3 hores
LA MONA DE PASQUA
L’activitat consta de dues parts, la primera es realitza un taller culinari on s’elaboren i es decoren les
mones individuals. I la segona part es realitza un taller plàstic on es fa un element típic que serveix
per decorar les Mones de Pasqua.
Durada: 2 hores i mitja
EL TIO DE NADAL
L’objectiu de l’activitat és el de celebrar el Caga Tió en companyia dels companys de la classe i al
mateix temps aprendre diferents aspectes del Nadal.
(*) Hi ha la possibilitat de realitzar un espectacle de conte contes.
Durada: 2 hores i mitja.

L’activitat estarà guiada per monitors, 1 monitor cada 15-18 participants.
Com a mètode d’organització es faran grups reduïts.
Les activitats que es realitzin a fora de les instal·lacions de la casa (bosc, Dolmen,...) cal que els
mestres/acompanyants de l’escola acompanyin al grup durant l’activitat.
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