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PROGRAMA D’ACTIVITATS PER ESTADES D’EDUCACIÓ INFANTIL

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
ELS ANIMALS DE LA GRANJA/FEM IOGURT
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.

L’HORT DE LA MADUIXETA/FEM PA O GALETES
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.
L’activitat és complementa amb un taller de transformació on
s’elaboren galetes o pa.

EL BOSC DEL RATOLÍ APODERMUS
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. Al llarg del
recorregut es realitzen activitats per potenciar la descoberta
sensorial i emotiva del bosc per part dels infants.

QUI VOL JUGAR A...
Activitat lúdica que pretén ser una síntesi festiva de les
diferents temàtiques viscudes al llarg dels tallers realitzats a les
estades de tres dies. Aquesta consisteix en la realització de
diversos jocs de cucanya tots ells relacionats amb elements
de la vida a pagès.
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DISTRIBUCIÓ DE LES ACTIVITATS
Esquema general de la distribució de les activitats en una estada de tres dies.
PRIMER DIA

SEGON DIA

TERCER DIA

MATÍ
10 a 13h

Arribada i joc de
descoberta.
Instal·lació

Activitat
programada

Activitat
programada: Qui vol
jugar a..?

TARDA
15 a 18h

Activitat
programada

Activitat
programada

NIT
21 a 22h

Joc de nit
Les pedres de la son

Joc de nit
El follet Espardenya

NOTES
• Per les estades de dos dies cal escollir dues activitats, excepte l’activitat Qui vol
jugar a..?
• Per les estades de tres dies es realitzaran les activitats detallades anteriorment que
es distribuiran en el planning 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.
• A 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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