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CAN BOSC 
 
 PROPOSTA D’ACTIVITATS     EDUCACIÓ INFANTIL 
 
Exemple de colònies amb monitors, la programació definitiva es 
concreta juntament amb el mestres. Podeu escollir els tallers, les 
activitats i l’animació d’entre les propostes en funció del que trobeu més 
indicat perls vostres alumnes. 
 

ANIMACIÓ: LA PAPALLONA DELS COLORS 
 
 1er dia 2on dia 3er dia 

9:00h SORTIDA ESCOLA ESMORZAR AMB MESTRES ESMORZAR AMB MESTRES 

10:00h 

Arribada i instal·lació amb 
mestres 

La papallona màgicaLa papallona màgicaLa papallona màgicaLa papallona màgica 
Joc de presentació de 

l’animació 

Temps era temps…Temps era temps…Temps era temps…Temps era temps…    
Representació d’un conte narrat 
amb disfresses i maquillatge 

L’arc de Sant MartíL’arc de Sant MartíL’arc de Sant MartíL’arc de Sant Martí    
Racons de jocs, danses i 

cançons 

13:00h Temps lliure amb mestres Temps lliure amb mestres Temps lliure amb mestres 
13:30h Dinar amb mestres Dinar amb mestres Dinar amb mestres 
14:30h Temps lliure amb monitors Temps lliure amb monitors Temps lliure amb monitors 

16:00h 
El viatge pels colorsEl viatge pels colorsEl viatge pels colorsEl viatge pels colors    

Gincama i recorregut pels 
entorns de la casa 

La medicina màgicaLa medicina màgicaLa medicina màgicaLa medicina màgica    
Joc ambientat 

COMIAT ANIMACIÓ 

17:30h Berenar amb mestres Berenar amb mestres  
18:00h Taller a escollir Taller a escollir  
19:30h Temps lliure amb mestres Temps lliure amb mestres  
20:30h Sopar amb mestres Sopar amb mestres  

21:30h 
Els estels perdutsEls estels perdutsEls estels perdutsEls estels perduts    
Joc de nit amb iots 

El ball de Tuti FrutiEl ball de Tuti FrutiEl ball de Tuti FrutiEl ball de Tuti Fruti    
Vetllada de dances i cançons 

 

23:00h 
Acomodament habitacions 

amb mestres 
Acomodament habitacions amb 

mestres 
 

 
Els monitors acompanyen al grup durant tota l’estada. Es fan càrrec de 
l’organització i la realització de les activitats programades. 
Tot el material necessari és inclós en les programacions i les propostes 
d’activitats 
 
MARC D’ANIMACIÓ 
Creem un marc d’animació que posa en joc la imaginació i la creativitat 
de cada nen i nena, per tal de motivar els infants, implicar-los en les 
dinàmiques i afavorir la participació en les activitats. 
 
Animacions a escollirAnimacions a escollirAnimacions a escollirAnimacions a escollir: 
 
Les goges d’aigua Les goges d’aigua Les goges d’aigua Les goges d’aigua ––––Mitologia catalanaMitologia catalanaMitologia catalanaMitologia catalana----    
Una cabussada fantàstica en les històries de les dones d’aigua, fades 
dels rius, estanys i mars. 
La papallona dels ColorsLa papallona dels ColorsLa papallona dels ColorsLa papallona dels Colors    
Descoberta, jocs i sorpreses amb una papallona màgica i els colors de 
l’arc de Sant Martí 
El bosc encantatEl bosc encantatEl bosc encantatEl bosc encantat    
El follet del bosc ens convida a viure la màgia, la natura i la fantasia amb 
senzillesa i simpatia. 
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PROPOSTA D’ACTIVITATS      CICLE INICIAL 
 
Exemple de colònies amb monitors, la programació definitiva es 
concreta juntament amb el mestres. Podeu escollir els tallers, les 
activitats i l’animació d’entre les propostes en funció del que trobeu més 
indicat perls vostres alumnes. 
 

ANIMACIÓ: EL BARÓ MENJAPOMES 
 
 1er dia 2on dia 3er dia 

9:00h SORTIDA ESCOLA ESMORZAR AMB MESTRES ESMORZAR AMB MESTRES 

10:00h 

Arribada i instal·lació amb 
mestres 

Presentació de l’animacióPresentació de l’animacióPresentació de l’animacióPresentació de l’animació 
Jocs curts 

Les Terres del nordLes Terres del nordLes Terres del nordLes Terres del nord    
Joc de pistes al bosc 

La medicina màgicaLa medicina màgicaLa medicina màgicaLa medicina màgica    
Joc ambientat 

13:00h Temps lliure amb mestres Temps lliure amb mestres Temps lliure amb mestres 
13:30h Dinar amb mestres Dinar amb mestres Dinar amb mestres 
14:30h Temps lliure amb monitors Temps lliure amb monitors Temps lliure amb monitors 

16:00h 
L’aventura medievalL’aventura medievalL’aventura medievalL’aventura medieval    
Gran joc actiu i mogut 

Torneig medievalTorneig medievalTorneig medievalTorneig medieval    
Concurs d’habilitats 

COMIAT ANIMACIÓ 

17:30h Berenar amb mestres Berenar amb mestres  
18:00h Taller a escollir Taller a escollir  
19:30h Temps lliure amb mestres Temps lliure amb mestres  
20:30h Sopar amb mestres Sopar amb mestres  

21:30h 
El tresor del casEl tresor del casEl tresor del casEl tresor del castelltelltelltell    

Joc de nit 
El ball de la cortEl ball de la cortEl ball de la cortEl ball de la cort    

Vetllada de dances i cançons 
 

23:00h 
Acomodament habitacions 

amb mestres 
Acomodament habitacions amb 

mestres 
 

 
Els monitors acompanyen al grup durant tota l’estada. Es fan càrrec de 
l’organització i la realització de les activitats programades. 
Tot el material necessari és inclós en les programacions i les propostes 
d’activitats 
 
MARC D’ANIMACIÓ 
Creem un marc d’animació que posa en joc la imaginació i la creativitat 
de cada nen i nena, per tal de motivar els infants, implicar-los en les 
dinàmiques i afavorir la participació en les activitats. 
 
Animacions a escollirAnimacions a escollirAnimacions a escollirAnimacions a escollir: 
 
Els indis peus grossos 
Hau! Vosaltres ser petits indis, plomes tendres, i vosaltres ajudar la tribu 
dels peus grossos 
El Baró Menjapomes 
Cavallers, joglars i sorpreses, serem convidats d’honor en un castell 
medieval molt especial 
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PROPOSTA D’ACTIVITATS      CICLE MITJÀ 
 
Exemple de colònies amb monitors, la programació definitiva es 
concreta juntament amb el mestres. Podeu escollir els tallers, les 
activitats i l’animació d’entre les propostes en funció del que trobeu més 
indicat perls vostres alumnes. 
 

ANIMACIÓ: BUSCANT L’ESTELA PERDUDA 
 
 1er dia 2on dia 3er dia 

9:00h SORTIDA ESCOLA ESMORZAR AMB MESTRES ESMORZAR AMB MESTRES 

10:00h 

Arribada i instal·lació amb 
mestres 

El poble de TuxtunEl poble de TuxtunEl poble de TuxtunEl poble de Tuxtun 
Presentació de l’animació 

Seguint la pistaSeguint la pistaSeguint la pistaSeguint la pista    
Excursió per la zona dinamitzada per 

un joc de pistes 

L’últim repteL’últim repteL’últim repteL’últim repte    
Joc ambientat 

13:00h Temps lliure amb mestres Temps lliure amb mestres Temps lliure amb mestres 
13:30h Dinar amb mestres Dinar amb mestres Dinar amb mestres 
14:30h Temps lliure amb monitors Temps lliure amb monitors Temps lliure amb monitors 

16:00h 
La prova de la serpLa prova de la serpLa prova de la serpLa prova de la serp    
Gran joc per iniciar 

l’aventura 

La llegenda de l’estelaLa llegenda de l’estelaLa llegenda de l’estelaLa llegenda de l’estela    
Circuit de proves variades per 

coèixer la llegenda 
COMIAT ANIMACIÓ 

17:30h Berenar amb mestres Berenar amb mestres  
18:00h Taller a escollir Taller a escollir  
19:30h Temps lliure amb mestres Temps lliure amb mestres  
20:30h Sopar amb mestres Sopar amb mestres  

21:30h 
El El El El missatge secretmissatge secretmissatge secretmissatge secret    

Joc de nit actiu i mogut 

El bon exploradorEl bon exploradorEl bon exploradorEl bon explorador    
Vetllada consurs amb proves 

d’escenificació 
 

23:00h 
Acomodament habitacions 

amb mestres 
Acomodament habitacions amb 

mestres 
 

 
Els monitors acompanyen al grup durant tota l’estada. Es fan càrrec de 
l’organització i la realització de les activitats programades. 
Tot el material necessari és inclós en les programacions i les propostes 
d’activitats 
 
MARC D’ANIMACIÓ 
Creem un marc d’animació que posa en joc la imaginació i la creativitat 
de cada nen i nena, per tal de motivar els infants, implicar-los en les 
dinàmiques i afavorir la participació en les activitats. 
 
Animacions a escollirAnimacions a escollirAnimacions a escollirAnimacions a escollir: 
 
Buscant l’estela perduda 
Exploradors intrèpits i atrevits a la recerca d’una llegendaria pedra 
gravada. 
A l’abordatge! 
Una de pirates bons buscant fortuna i aventures a terra ferma. 
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PROPOSTA D’ACTIVITATS      CICLE SUPERIOR 
 
Exemple de colònies amb monitors, la programació definitiva es 
concreta juntament amb el mestres. Podeu escollir els tallers, les 
activitats i l’animació d’entre les propostes en funció del que trobeu més 
indicat perls vostres alumnes. 
 

ANIMACIÓ: CÀMARA I ACCIÓ 
 
 1er dia 2on dia 3er dia 

9:00h SORTIDA ESCOLA ESMORZAR AMB MESTRES ESMORZAR AMB MESTRES 

10:00h 

Arribada i instal·lació amb 
mestres 

Presentació de l’animacióPresentació de l’animacióPresentació de l’animacióPresentació de l’animació 
Jocs curts 

La descoberta MedievalLa descoberta MedievalLa descoberta MedievalLa descoberta Medieval    
Joc descoberta de l’entorn 

Seguint la pistaSeguint la pistaSeguint la pistaSeguint la pista    
Excursió per la zona 

dinamitzada per un joc de 
pistes 

13:00h Temps lliure amb mestres Temps lliure amb mestres Temps lliure amb mestres 
13:30h Dinar amb mestres Dinar amb mestres Dinar amb mestres 
14:30h Temps lliure amb monitors Temps lliure amb monitors Temps lliure amb monitors 

16:00h 
El CàstingEl CàstingEl CàstingEl Càsting    

Joc de presentació de 
l’animació 

L’espai naturalL’espai naturalL’espai naturalL’espai natural    
Joc de rol en viu 

COMIAT ANIMACIÓ 

17:30h Berenar amb mestres Berenar amb mestres  
18:00h Taller a escollir Taller a escollir  
19:30h Temps lliure amb mestres Temps lliure amb mestres  
20:30h Sopar amb mestres Sopar amb mestres  

21:30h 
Arriben els extraterrestres!Arriben els extraterrestres!Arriben els extraterrestres!Arriben els extraterrestres!    

Joc de nit 
Festa FinalFesta FinalFesta FinalFesta Final    
discoteca 

 

23:00h 
Acomodament habitacions 

amb mestres 
Acomodament habitacions amb 

mestres 
 

 
Els monitors acompanyen al grup durant tota l’estada. Es fan càrrec de 
l’organització i la realització de les activitats programades. 
Tot el material necessari és inclós en les programacions i les propostes 
d’activitats 
 
MARC D’ANIMACIÓ 
Creem un marc d’animació que posa en joc la imaginació i la creativitat 
de cada nen i nena, per tal de motivar els infants, implicar-los en les 
dinàmiques i afavorir la participació en les activitats. 
 
Animacions a escollirAnimacions a escollirAnimacions a escollirAnimacions a escollir: 
 
La brúixola boja 
Un viatge per altres paisos i insospitats. Descoberta, joc i respecte a la 
diversitat 
Càmara i acció 
Es vol rodar una pel.licula voleu ser els protagonistes? Si teniu dots 
d’actors presenteu-vos a aquest càsting tant entrenyable. 
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 PROPOSTA D’ACTIVITATS I TALLERS   EDUCACIÓ INFANTIL 
 
TTAALLLLEERRSS  
 

TALLER TÈCNICA 
Espelmatoria Composició d’una espelmatoria amb sorres, elements de la natura i un ciri 

Maraques Construcció i decoració de l’instrument musical amb papers de colors 

Braçalet musical Elaboració d’un intrument de percussió 

Polseres Enfilat peces de bisuteria grossa 

Pot d’aigua Elaboració i joc amb purpurina i plàstics de colors 

Cuca de llum Construcció amb boles pintades d’una titella de fil 

Porta-retrats Collage i senefa amb pastes de sopa o elements de la netura 

Colònia Elaboració de colónia amb herbes aromàtiques 

Mermelada Elaboració de productes de forma artesanal 

Pa Elaboració de productes de forma artesanal 

Galetes Elaboració de productes de forma artesanal 

Mató Elaboració de productes de forma artesanal 

Testet amb llavors  Decoració d’un petit test on plantarem llavors 

 
AACCTTIIVVIITTAATTSS  
 

ACTIVITAT DINÀMICA 
Presentació de l’animació Coneixença del personatge de ficció. Jocs curts I danses 

Joc de trencaclosques Recerca d’un missatge ambientat amb forma de trencaclosques 

Descoberta de l’entorn Circuit de proves variades pels voltants de la casa 

Gimcana Activitat ambientada amb la superació de proves lúdiques 

Temps era Temps… Representació d’un conte narrat amb disfresses I maquillatge 

Els cinc sentits Gimcana per petits grups al voltant dels nostres sentits 

Racons de joc Roda de jocs lúdics I d’experimentació 

Els animals del bosc Circuit de proves de simulació I jocs sobre animals diversos 

La cabussada fantàstica Joc de pistes relacionades amb el cicle de l’aigua 

La medicina màgica Joc ambientat 

Excursió Petita sortida al bosc o a l’exteriro de la casa 

Joc de nit Senzill joc nocturn amb llanternes 

Vetllada de danses i 
cançons 

Festa amb balls I cants per a tots 
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PROPOSTA D’ACTIVITATS I TALLERS    CICLE INICIAL 
 
TTAALLLLEERRSS  
 

TALLER TÈCNICA 
Samarretes Estampació de roba amb fulles 

Espelmatoria Composició d’una espelmatoria amb sorres, elements de la natura i un ciri 

Maraques Construcció i decoració de l’instrument musical amb papers de colors 

Braçalet musical Elaboració d’un intrument de percussió 

Polseres Enfilat peces de bisuteria grossa 

Titelles Elaboració de titelles de pal amb papers i altres materials de colors 

Pot d’aigua Elaboració i joc amb purpurina i plàstics de colors 

Cuca de llum Construcció amb boles pintades d’una titella de fil 

Porta-retrats Collage i senefa amb pastes de sopa o elements de la netura 

Pots de sal Composició amb sals de colors 

Bosses d’olor Montatge d’una bosseta amb herbes aromàtiques 

Colònia Elaboració de colónia amb herbes aromàtiques 

Mermelada Elaboració de productes de forma artesanal 

Pa Elaboració de productes de forma artesanal 

Galetes Elaboració de productes de forma artesanal 

Mató Elaboració de productes de forma artesanal 

Testet amb llavors  Decoració d’un petit test on plantarem llavors 

Totem Taller basat en l’animació d’indis 

Escuts Taller basat en l’animació medieval 

Bufavent de colors Construcció amb plàstics de colors I corda 

 
AACCTTIIVVIITTAATTSS  
 

ACTIVITAT DINÀMICA 
Presentació de l’animació Coneixensa del personatge de ficció. Jocs curts i dances 

Joc del trencaclosques Recerca d’un missatge ambientat, amb forma de trencaclosques 

Descoberta de l’entorn Circuit de proves variades pels voltants de la casa 

Gincama Activitat ambientada amb la superació de proves lúdiques 

Concurs d’habilitats Competició i realització de proves per equips 

Temps era temps… Representació d’un conte narrat amb disfresses i maquillatge 

Els cinc sentits Gincama per petits grups al voltant dels nostres sentits 

Racons de joc Roda de jocs lúdics i d’experimentació 

Els animals del bosc Circuit de proves de simulació i jocs sobre animals diversos 

Joc de pistes Recorregut pels entorns de la casa i realització de proves 

La medicina màgica Joc ambientat 

Excursió Petita sortida al bosc o a l’exterior de la casa 

Joc de nit Senzill joc nocturn amb llanternes 

Vetllada de dances i 
cançons 

Festa amb balls i cants per a tots 
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PROPOSTA D’ACTIVITATS I TALLERS   C. Mitjà i C. Superior 
 
TTAALLLLEERRSS  CC..  MMIITTJJÀÀ  
 

TALLER 
Espelmatoria 
Maraques 
Titelles 

Portaretrats 
Cucafera 
Màscares 
Colònia 

Samarretes pintades 
Samarretes tenyides 

Petit herbari 
Mermelada 

Pa 
Galetes 
Mató 

Trencadis 
Bosses d’olor 

Testet amb llavors 
Disfresses 
Amulet azteca 
Mocador pirata 

 

TTAALLLLEERRSS  CC..SSUUPPEERRIIOORR  
 

TALLER 
Espelmatòries 
Maraques 
Titelles 

Ombres Xineses 
Atrapasomnis 
Portaretrats 
Màscares 
Carpetes 

Samarretes pintades 
Samarretes tenyides 

Trencadis 
Calidoscopi 
Mermelada 

Pa 
Galetes 
Mató 

Bosses d’olor 
Petit herbari 

Clauer de natura 

 


