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EDUCACIÓ INFANTIL 
 

Centre d’interès: EL DRAC SEDALLAT 
 
Hi ha un Drac que viu per les rodalies  
des de fa 3000 anys, aquest és el 
guardià de la Natura, i vetlla per ella. 
Sempre a ajudat als éssers humans a 
cuidar dels conreus, a encendre el 
foc de la llar al hivern, i sempre 
portava bona sort allà on anava. 
Però, últimament el Drac Sedallat té 
problemes, ell, només està bé si la 
natura també ho està, i com que cada 
vegada hi ha més contaminació i més 
gent que no cuida el planeta, doncs 
s’està fent petit i més petit. Si 
continua així ja no ens podrà ajudar i 
arribarà un punt que desapareixerà. 
 
A més, últimament, hem vist un llop molt simpàtic que lo que fa és tirar 
papers de colors al terra, per que diu que així, la natura, està més maca. 
Tenim molta feina, hem d’ajudar al Drac a tornar a fer-se gran i fort i a 
més a més, intentarem convèncer al llop de que està fent malbé la 
natura. 
 
PRESENTACIÓ DEL CENTRE D’INTERÈS 
Les dragonetes i dragonets són els amics del drac, i són enviats per 
explicar als nens i nenes l’historia del drac Sedallat. Ens expliquen 
perquè no hem de tenirli por ni al drac ni al llop. 
Ens col�locarem una caputxeta per que el drac sàpiga que som els seus 
amics i que l’ajudarem. 
Coneixerem on viu el drac (natura), cuidarem els seus amics (els 
animals), i si tot va bé, l’ajudem a cuidar de la natura i convencem el llop 
de que es porti bé, pot ser que per la nit puguem veure el drac. 
 
ACTIVITATS 
 
Tots som dracs!!! 
Aquí tots aprendrem a ser bons dracs i ens disfressarem i pintarem per 
que tothom sàpiga que som amics d’en Sedallat! 
 
On viu el Drac (Medi natural) 
A traves d’un recorregut anirem coneixent la diferència entre element 
natural i no natural. Veurem les muntanyes on viu el Drac Sedallat, i 
farem una recollida de tot allò que no formi part del medi de manera 
natural i reflexionarem de com ha arribat aquí, i que hem de fer per 
ajudar al drac a fer-se gran i fort. Farem servir tots els sentits per tal de 
conèixer la natura més a fons i aprendrem com viuen i s’alimenten les 
plantes i els animals, ja que tots són amics del drac i els hem de cuidar. 
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També recollirem els elements necessaris per construir una bosseta 
màgica per tornar-l’hi els poders al drac. 
 
Ajudem al Drac (joc de nit) 
Com que el drac està mot dèbil, haurem d’ajudar-lo a trobar menjar i 
medicines per curar-lo, per això, ell ens haurà deixat tot un seguit 
d’indicacions per tal de trobar-les, pot ser tindrem que fer alguna prova 
per guanyar-les ja que el drac vol saber si de veritat volem ajudar-lo. Pot 
ser que trobem al drac.  
 
Construcció del drac (manualitats) 
Amb l’ajuda d’una plantilla de cartolina, disfressarem un drac com en 
Sedallat que ens podrem dur de record. 
(Educació infantil fan el retallable) 
 
Els Amics del Drac (Joc de Pistes) 
En el bosc, el Drac te molts amics i amigues 
que son els animals. Amb ells juga i gaudeix 
de la natura, però també ajudant que el 
bosc estigui net perquè el seu amic Drac no 
es torni més petit. Ajudarem a cada animal 
per ajudar una mica més el Drac a fer-se 
gran.  
 
Festa del Drac Sedallat 
Farem cançons i danses per tal d’animar al 
Drac i tindre’l content i intentarem que el 
llop es faci amic del Drac, per això com 
millor cantem i ballem, més possibilitats 
tindrem de veure’ls. 
 
Gimcana + conta contes 
El drac ens ha confiat una missió, protegir la natura. L’últim dia 
superarem una sèrie de proves que ens donaran les peces d’un puzle. 
En acabar la gimcana tindrem un meravellós conta contes sobre la vida 
dels dracs. 
 
Jocs tradicionals 
Farem un viatge enrere per jugar com ho feien els nostres avis, en el 
temps en que el drac era tan gran i màgic. Aquests jocs ens ajudaran a 
fer-nos grans i forts ja que haurem de fer una miqueta d’exercici i 
utilitzar el nostre ingeni. 
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Centre d’interès: ELS FOLLETS DEL BOSC 
 
Fa molt de temps, els monitors 
de les Tallades, sortien molt a 
passejar pel bosc, i una nit van 
escoltar un sorollet molt 
estrany, era com un ocellet 
cantant que a la vegada tocava 
una mena de música molt 
bonica. 
Es van apropar i van veure un 
ésser molt petit i graciós que 
estava cantant, però aquest 
ésser es va espantar i va sortir 
corrents. 
Clar, els monitors volien saber què era aquella criatura tant bonica i van 
continuar sortint totes les nits fins que un dia van aconseguir convèncer-
lo de que no li farien res, que no tingués por i que volien ser els seus 
amics. 
Aquest esser era un follet del bosc!!! I deia que n’hi havia molts com ell!! 
Es va fer tan amic dels monitors que ara venen molts nens a conèixer-
los, aprendre com viuen, les seves històries i quins problemes es troben 
al bosc. Pot ser podrem ajudar-los. 
 
PRESENTACIÓ DEL CENTRE D’INTERÈS 
 
Els monitors, com bons amics dels Follets explicaran als nens com van 
conèixerlos i que han de fer els nens per fer-se amics d’ells, com els 
podem ajudar, ja que com viuen a la Natura i son petitets, haurem de 
cuidar-los i ajudar-los a confiar amb els humans. 
Coneixerem on viuen els follets (natura), cuidarem els seus amics (els 
animals), i si tot va bé i els ajudem a cuidar de la natura pot ser que per la 
nit puguem veure’ls, escoltar les seves histories i demanar-li un desig. 
 
ACTIVITATS 
 
On viuen els follets (Medi natural) 
A traves d’un recorregut coneixerem on viuen els follets i farem una 
recollida de tot allò que no formi part del medi de manera natural, així 
intentarem curar la natura. 
Farem servir tots els sentits per tal de conèixer-la més a fons i 
aprendrem com viuen i s’alimenten les plantes i els animals, ja que tots 
són natura, son amics dels follets i els hem de cuidar. 
 
Coneixem als follets (joc de nit) 
Els follets són molt porugues, i clar, no se’ns acostaran tan fàcilment, 
haurem de demostrar-los que som bons nens i nenes i que els volem 
ajudar. És per això que passarem una prova. Aquesta prova serà tot un 
seguit de pistes que ens aniran contant una de les seves histories. Clar, 
ells ens estaran vigilant. Al final sabrem si podem veure’ls o no. 
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Tots som follets! (Manualitat) 
Aquí tots aprendrem a ser bons follets i ens disfressarem i pintarem per 
que tothom sàpiga que som amics d’ells! 
 
Postal natural (Excursió + Manualitats) 
Ens construirem una postal amb la estampació d’elements naturals que 
trobarem als voltants de la casa, tal com fulles, petites branques, flors, 
pinassa... posarem el nom dels nens i nenes per repartir-les una vegada 
seques. 
 
Tots volem un follet a casa (manualitats) 
Amb l’ajuda d’una plantilla de cartolina, disfressarem un follet que ens 
podrem portar de record. (Educació infantil fan el retallable) 
 
Festa del Bosc 
Si tot ha anat bé, avui podrem veure els follets. Cantarem i ballarem per 
tal d’animar-los i tindre’ls contents. Podrem preguntar-los tot lo que 
vulguem i ens contarà la seva història. 
 
D’animal a animal (Joc de Pistes) 
Els follets tenen molts amics i els animals del bosc els ajuden amb les 
seves tasques. Els follets ens han preparat un joc de pistes per 
ensenyar-nos les habilitats que tenen alguns animals del bosc. 
 
Gimcana 
Els follets ens han confiat una missió, protegir la natura. L’últim dia 
superarem una sèrie de probes que ens donaran les peces d’un puzle. Al 
acabar la gimcana podrem completar el puzle del follet. 
 
Jocs tradicionals 
Farem un viatge enrere per jugar com ho feien els nostres avis. Aquests 
jocs ens ajudaran a fer-nos grans i forts ja que haurem de fer una 
miqueta d’exercici i utilitzar el nostre ingeni. 
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CICLE INICIAL 
 
Centre d’interès: Els Bandolers 
 
En Jaume Sala i Ferrer, nascut l’any del 
senyor 1594, havent fet núpcies amb la 
pubilla del Mas de Serrallonga,  Margarida 
Tallades, ell i els seus germans amb altres 
de Viladrau van començar a alleugerir la 
bossa dels qui la duien plena, hi havia poca 
pela... i estava molt mal repartida. 
Els primers cops, s’amagava al Mas sota la 
pacífica aparença d’un camperol. Però 
denunciat, va haver de fugir i començar una 
vida d’aventures i de disbarats. 
La terra pròpia dels bandolers són els 
indrets ferrenys amb muntanyes feréstegues i boscos espessos. 
A partir de 1627, la seva quadrilla va fer anar de corcoll a totes les 
autoritats del país. Això va ser possible, perquè la seva gran fama feia 
que molta gent de pagès els protegís. Es va convertir en el personatge 
més temut (i odiat) dels grans manaires de l’època, incloent-hi el Rei 
Felip IV! 
Amb l’or que confiscaven, pagaven als pagesos les viandes que els 
proporcionaven. Ells vivien en coves, dormien sobre palla o al ras, 
anaven tothora dalt del cavall, emboscant o escapant, duien un mocador 
que els tapava la cara, un sarró o una bossa, unes espardenyes 
gastades i la por sempre ficada al cos. 
El novembre de l’any 1633 van ferir en Serrallonga i el van detenir. 
 
PRESENTACIÓ DEL CENTRE D’INTERÈS 
En Jaume Sala, descendent d’en Serrallonga, guarda un llibre escrit de 
mà del propi Serrallonga, on relata com i perquè va viure com un 
bandoler. 
Amb ell, ens introduirem en la vida dels bandolers i en la seva història. 
Cada activitat ens aproparà una mica més al “modus vivendi” dels 
bandolers que habitaven aquestes terres al segle XVII. 
 
ACTIVITATS 
Terra de Bandolers (Medi natural) 
Farem una excursió per la zona per veure on vivia en Serrallonga, anirem 
fins a la vora del pantà de Sau per observar els cingles de Tavertet on 
s’amagaven els bandolers a una cova que n’hi ha al darrere. Segons la 
llegenda, que contaran allà els monitors, el cos d’en Serrallonga està 
soterrat en aquests cingles. 
Aprofitarem també per conèixer una miqueta la fauna i la flora que 
trobarem pel camí. 
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Gimcana 
Passarem per una sèrie de proves per veure com va l’ensinistrament 
dels bandolers. Es tracta d’anar guanyant punts per aconseguir el 
diploma d’expert en bandolerisme. 
 
El fulard del bandoler (manualitats) 
Una cosa que era indispensable pels bandolers era el seu mocador per 
tapar-se la cara. Ara tenyirem uns fulards per anar completant la 
indumentària de bandoler. 
 
Vull ser un bandoler (manualitats) 
Amb l’ajuda d’una plantilla de cartolina, pintarem un bandoler com en 
Serrallonga que ens podrem dur de record. 
 
Jocs tradicionals 
Al segle XVII, època dels bandolers catalans més famosos, no hi havia 
tecnologies per jugar i divertir-se com hi ha ara, jugaven al carrer i amb 
els materials que tenien a l’abast. Anem a veure que les tecnologies no 
són imprescindibles. 
 
De cacera (Tir amb arc) 
Antigament el tir amb arc (a més de trampes i paranys) era el mètode 
que s’utilitzava per a caçar animals del bosc tal com llebres, porcs 
senglars... 
Els conceptes que volem transmetre són dos: la concentració i el 
mètode. 
Tot el material d’aquest taller és homologat per la Federació de Tir 
Olímpic. (Aquesta activitat és perillosa degut al material que s’utilitza, es 
fa un especial seguiment de les normes de seguretat i una especial cura 
del material. Mai es deixen les fletxes als infants, només al moment de 
tirar i sobre estricta supervisió del monitor) 
 
Som molt dinàmics (dinàmiques de grup) 
Aquesta activitat te com objectiu conèixer-nos millor, treure’ns la 
vergonya, cohesionar el grup i passar una estona divertida, per que una 
cosa en certa, encara que els bandolers vivien d’amagat, sí que sabien 
com passar-s’ho bé. 
 
Supervivència i primers auxilis 
Els bandolers eren uns experts en supervivència, així que aprendrem 
com comportar-nos si ens perdem a la muntanya, què fer i què no, i com 
actuar si tenim un accident. 
 
La reunió secreta (joc de nit) 
Cóm es comunicaven els bandolers quan estaven amagats i separats 
esperant per assaltar? Doncs amb sorolls, xiulets... Doncs això farem!! 
Haurem de parar la màxima atenció als sorolls del bosc per saber on 
hem d’anar a reunir-nos amb en Jaume Sala. 
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Festa Bandolera! 
En Jaume Sala (descendent d’en Serrallonga) ens convida a celebrar 
una gran festa entre bandolers, on podrem ballar i cantar fins que el cor 
ens digui prou. 
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Centre d’interès: El professor setciències 
 

Realitzem un programa experimental adaptat a 
les diferents etapes de l’educació infantil, 
primària i secundària, tenint en compte el 
currículum escolar en projectes concrets per a 
cada etapa. 
Cada activitat inclou diferents experiments que 
permetran als alumnes adquirir el contingut de 
l’activitat de forma interactiva. 
L’objectiu principal del programa és que els 
alumnes aprenguin divertint-se. 
 
 

PRESENTACIÓ DEL CENTRE D’INTERÈS 
El personatge principal d’aquest centre d’interès és un científic capficat 
en transmetre coneixements de forma divertida als nens i nenes. 
Des de fa uns dies el professor Setciències està molt nerviós ja que ha 
de publicar el seus resultats, la feina que ha estat fent durant molts anys; 
però no ho pot fer tot sol, necessita ajuda. A través de diferents 
activitats podrem arribar a ser els seus ajudants. 
 
 
ACTIVITATS 
 
Botànica i Biologia (Excursió) 
El professor ens demana un petit però gran favor. Ens demana que 
sortim d’exploració amb l’ajuda dels monitors. En aquesta exploració 
ens demana si podem trobar unes plantes que necessita per acabar un 
experiment. Els nens hauran de trobar les plantes i portar-li una petita 
mostra d’aquesta planta. 
El professor es posarà molt content ja que són plantes claus per les 
seves investigacions i que feia molt temps que buscava. 
Aquests professor és molt despistat, sens la nostra ajuda, segur que no 
se’n surt! 
 
Nit d’estels (Joc de Nit) 
El professor Setciències arriba tot espantat a dir-nos que tenia totes les 
constel�lacions ben arxivades però algú li ha robat. Haurem d’ajudar-lo a 
buscar totes les constel�lacions perdudes. 
El Professor ens donarà la direcció cap a on s’ha marxat el lladra a veure 
si trobem les constel�lacions perdudes. 
Després observarem la lluna i els estels que hi ha al cel per la nit, per 
mirar-ho utilitzarem els telescopi, així ho veurem de més a prop. 
 
Coets (Manualitat) 
Aquesta activitat permet conèixer les principals característiques dels 
coets que s’enlairen a l’espai. Amb l’ajuda d’imatges s’expliquen les lleis 
que s’utilitzen per propulsar les naus. Mitjançant materials reciclats es 

 



 

VIATGES SANTAMAR SL  TELF/ 935805577 / 625591617 
G.C. 1058 MAIL: escoles@viatgessantamar.com  

prepara un coet i els nens/es ajuden en l’elaboració dels diferents 
components. El coet es munta en una plataforma portàtil prefabricada, i 
posteriorment es realitza l’enlairament i la recuperació del coet. 
 
Física (Joc de pistes) 
El professor Setciències ens vol ensenyar el fantàstic món de la física. 
Ens ha preparat un joc de pistes per aprendre una mica de aquesta 
ciència. Veurem el la gravetat, el magnetisme, el moviment, les forces, 
ones sonores.... 
 
Química (Experiments) 
A través de diferents experiments, farem màgia!. Tints invisibles, 
substàncies amb propietats sorprenents, la màgia dels colors,.... 
 
Meteorologia (Manualitats) 
Farem d’aprenents de meteoròlegs, aprendrem quins són i com 
funcionen els aparells que serveixen per predir el temps meteorològic. 
Desprès d’aprendre alguns aparells que s’utilitzen per mesurar factors 
atmosfèrics i el clima, crearem un termòmetre rudimentari. 
 
Festa Científica 
El professor Setciències està molt content ja que l’hem ajudat molt i com 
agraïment ens ha preparat una festa ja que es la nostra última nit a la 
casa de colònies. 
 
Matemàtiques 
Aquesta activitat permet entendre els conceptes matemàtics d’una 
forma divertida, a través d’una gimcana. 
 
Astronomia 
Ens construirem un planisferi amb les constel�lacions que podem veure 
en aquesta època de l’any. Aprendrem la seva historia mitològica i així, a 
la nit ( si no hi ha núvols) podrem trobar-les amb el nostre planisferi. 
 
Teatre de titelles 
Farem una representació de tot el que hem aprés els 3 dies que hem 
estat de colònies, això li servirà al professor Setciències per fer la seva 
gran exposició dels seus treballs. Aquesta representació es pot fer amb 
titelles o bé sent els nens i nenes els actors i actrius. 
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CICLE MITJÀ 
 
Centre d’interès: Els Bandolers 
 
En Jaume Sala i Ferrer, nascut l’any del 
senyor 1594, havent fet núpcies amb la 
pubilla del Mas de Serrallonga,  
Margarida Tallades, ell i els seus 
germans amb altres de Viladrau van 
començar a alleugerir la bossa dels qui 
la duien plena, hi havia poca pela... i 
estava molt mal repartida. 
Els primers cops, s’amagava al Mas sota 
la pacífica aparença d’un camperol. 
Però denunciat, va haver de fugir i 
començar una vida d’aventures i de 
disbarats. 
La terra pròpia dels bandolers són els 
indrets ferrenys amb muntanyes 
feréstegues i boscos espessos. 
A partir de 1627, la seva quadrilla va fer 
anar de corcoll a totes les autoritats del 
país. Això va ser possible, perquè la seva gran fama feia que molta gent 
de pagès els protegís. Es va convertir en el personatge més temut (i 
odiat) dels grans manaires de l’època, incloent-hi el Rei Felip IV! 
Amb l’or que confiscaven, pagaven als pagesos les viandes que els 
proporcionaven. Ells vivien en coves, dormien sobre palla o al ras, 
anaven tothora dalt del cavall, emboscant o escapant, duien un mocador 
que els tapava la cara, un sarró o una bossa, unes espardenyes 
gastades i la por sempre ficada al cos. 
El novembre de l’any 1633 van ferir en Serrallonga i el van detenir. 
 
PRESENTACIÓ DEL CENTRE D’INTERÈS 
En Jaume Sala, descendent d’en Serrallonga, guarda un llibre escrit de 
mà del propi Serrallonga, on relata com i perquè va viure com un 
bandoler. 
Amb ell, ens introduirem en la vida dels bandolers i en la seva història. 
Cada activitat ens aproparà una mica més al “modus vivendi” dels 
bandolers que habitaven aquestes terres al segle XVII. 
 
ACTIVITATS 
Terra de Bandolers (Medi natural) 
Farem una excursió per la zona per veure on vivia en Serrallonga, anirem 
fins a la vora del pantà de Sau per observar els cingles de Tavertet on 
s’amagaven els bandolers a una cova que n’hi ha al darrere. Segons la 
llegenda, que contaran allà els monitors, el cos d’en Serrallonga està 
soterrat en aquests cingles. 
Aprofitarem també per conèixer una miqueta la fauna i la flora que 
trobarem pel camí. 
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De cacera (tir amb arc) 
Antigament el tir amb arc (a més de trampes i paranys) era el mètode 
que s’utilitzava per a caçar animals del bosc tal com llebres, porcs 
senglars... Els conceptes que volem transmetre són dos: la concentració 
i el mètode. Tot el material d’aquest taller és homologat per la Federació 
de Tir Olímpic. (Aquesta activitat és perillosa degut al material que 
s’utilitza, es fa un especial seguiment de les normes de seguretat i una 
especial cura del material. Mai es deixen les fletxes als infants, només al 
moment de tirar i sobre estricta supervisió del monitor) 
 
Orientació (manualitats i recorregut) 
La primera part d’aquesta activitat consisteix en construir una brúixola. 
Una vegada la tenim, aprendrem a orientar-nos amb ella, sistemes 
d’orientació sense brúixola i farem un recorregut d’orientació per 
grupets per veure si han assolit les explicacions dels monitors. 
(el recorregut d’orientació és curt i ho fan els nens sols, però el monitor 
els està observant contínuament) 
 
Supervivència i primers auxilis 
Els bandolers eren uns experts en supervivència, així que aprendrem 
com comportar-nos si ens perdem a la muntanya, què fer i què no, i com 
actuar si tenim un accident. 
 
Gimcana 
Passarem per una sèrie de proves per veure com va l’ensinistrament 
dels bandolers. Es tracta d’anar guanyant punts per aconseguir el 
diploma d’expert en bandolerisme. 
 
El Fulard del Bandoler (manualitats) 
Una cosa que era indispensable pels bandolers era el seu mocador per 
tapar-se la cara. Ara tenyirem uns fulards per anar completant la 
indumentària de bandoler. 
 
Jocs tradicionals 
Al segle XVII, època dels bandolers catalans més famosos, no hi havia 
tecnologies per jugar i divertir-se com hi ha ara, jugaven al carrer i amb 
els materials que tenien a l’abast. Anem a veure que les tecnologies no 
són imprescindibles. 
 
Som molt dinàmics (dinàmiques de grup) 
Aquesta activitat te com objectiu conèixer-nos millor, treure’ns la 
vergonya, cohesionar el grup i passar una estona divertida, per que una 
cosa en certa, encara que els bandolers vivien d’amagat, sí que sabien 
com passar-s’ho bé. 
 
La reunió secreta (joc de nit) 
Cóm es comunicaven els bandolers quan estaven amagats i separats 
esperant per assaltar? Doncs amb sorolls, xiulets... Doncs això farem!! 
Haurem de parar la màxima atenció als sorolls del bosc per saber on 
hem d’anar a reunir-nos amb en Jaume Sala. 
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Festa Bandolera! 
En Jaume Sala (descendent d’en Serrallonga) ens convida a celebrar 
una gran festa entre bandolers, on podrem ballar i cantar fins que el cor 
ens digui prou. 
 
*L’escapada del pantà (piragüisme) 
Un dels camins d’escapada dels bandolers, a més del bosc, era el riu, 
per tant eren uns experts en la pràctica del piragüisme. 
(Aquesta activitat es realitza a partir de maig. S’han de complir amb 
totes les normes de seguretat i avisar amb antelació) 
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Centre d’interès: FEM CIÈNCIA !!! (Cicle mig ) 
 
Realitzem un programa 
experimental adaptat a les 
diferents etapes de l’educació 
infantil, primària i secundària, 
tenint en compte el currículum 
escolar en projectes concrets per 
a cada etapa. 
Cada activitat inclou diferents 
experiments que permetran als 
alumnes adquirir el contingut de 
l’activitat de forma interactiva. 
L’objectiu principal del programa 
és que els alumnes aprenguin 
divertint-se. 
 
PRESENTACIÓ DEL CENTRE 
D’INTERÈS 
El personatge principal d’aquest 
centre d’interès és un científic 
capficat en transmetre 
coneixements de forma divertida 
als nens i nenes. 
El professor Setciències ens introduirà en el seu món de ciència 
experimental. 
Els monitors es convertiran en diferents científics famosos de la història 
(Darwin, Newton, Galileo Galilei, Einstein,...) 
 
ACTIVITATS 
 
Botànica i Biologia (Excursió) 
Aprofitarem els coneixements que tenim per fer un petit estudi de la flora 
i la fauna que hi ha en aquest bosc. Per això buscarem rastres d’animals 
(aprendrem curiositats d’aquests animals) i plantes aromàtiques (podem 
fer bossetes perfumades o treure la seva essència per fer perfums). 
 
Nit d’estels (Joc de Nit) 
Observarem la lluna i els estels que hi ha al cel per la nit, per mirar-ho 
utilitzarem els telescopi, així ho veurem de més a prop. 
Després farem un joc de nit exterior on podrem córrer i divertir-nos sota 
els estels. 
 
Física (Circuit d’Aventura) 
Esbrinarem els secrets de la dinàmica, fent proves i comprovant-ho 
nosaltres mateixos com actuen les forces del tir amb arc i en el 
rocòdrom (no es fa tirolina) 
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Química (Experiments) 
Tints invisibles, substancies que canvien misteriosament de color, 
espelmes que s’apaguen per art de màgia, un ou que es fregeix sense oli 
i sense escalfar, l’electricitat estàtica... Sembla màgia, però tot és 
producte de la química. 
 
Astronomia (Manualitat) 
Ens construirem un planisferi amb les constel�lacions que podem veure 
en aquesta època de l’any. Aprendrem la seva historia mitològica i així, a 
la nit ( si no hi ha núvols) podrem trobar-les amb el nostre planisferi. 
 
Festa Científica 
Per celebrar l’adquisició de tots els coneixements, farem una festa on 
apareixeran tots els nostres científics col�laboradors. 
 
Matemàtiques (Gimcana) 
Aquesta activitat permet entendre els conceptes matemàtics d’una 
forma divertida, a través d’una gimcana. 
 
Meteorologia (Manualitats) 
Farem d’aprenents de meteoròlegs, aprendrem quins són i com 
funcionen els aparells que serveixen per predir el temps meteorològic. 
Desprès d’aprendre alguns aparells que s’utilitzen per mesurar factors 
atmosfèrics i el clima, crearem un termòmetre rudimentari. 
 
 
 
Centre d’interès: AVENTURES A LES TALLADES 
 

En Joan Tallades, un aventurer caçador de 
tresors va trobar un mapa en un del seus 
viatges pels deserts llunyans. Aquest mapa 
mostrava un petit racó de la comarca 
d’Osona, aquella on havia nascut. Quan va 
tornar, cansat i vell, sense forces per 
continuar buscant tresors, va decidir 
invertir tots els seus estalvis en comprar 
aquest terreny i construir una casa. A punt 
de morir, va fer prometre al seu únic hereu 
que no pararia fins donar amb el tresor. 
Aquest, disposat a complir la voluntat del 
seu pare, encara que era un home molt 

covard, va decidir muntar un centre d’ensinistrament d’aventurers amb 
l’objectiu de trobar el misteriós tresor. 
Curiosament fa pocs dies que el mapa ha desaparegut, probablement ho 
han robat els hereus dels nombrós enemics d’en Joan Tallades. 
La vostra missió com aprenents d’aventurers serà preparar-vos física i 
psicològicament per trobar el mapa que us conduirà al tresor, i per 
enfrontar – vos als despietats enemics. Per això haurem de realitzar 
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proves de destresa, força, intel·ligència, rapidesa, habilitat, velocitat, 
ingeni... 
Aventurers, que la força os acompanyi! 
 
PRESENTACIÓ DEL CENTRE D’INTERÈS 
Els monitors surten vestits d’aventurers i es presenten com els 
ensinistradors dels joves futurs aventurers. 
Explicaran la història d’en Joan Tallades i han de fomentar als nois i 
noies la motivació i la credibilitat d’aquesta història. Encara que no hi 
sortirà en Joan Tallades si que pot sortir el seu hereu. 
La emoció es desenvolupa a cada prova, ja que aniran trobant trossets 
del mapa que hauran de aconseguir si volen descobrir el tresor amagat. 
ACTIVITATS 
 
Tir amb Arc. 
En Joan va ser el millor arquer de tota la comarca. La seva saviesa ens 
conduirà en la pràctica d’aquesta activitat que es convertirà per a 
nosaltres en un esport, però no cal oblidar, que també és un arma. Dues 
coses són importants alhora de practicar amb l’arc: la concentració i el 
mètode. Hem de demostrar la nostra destresa i així pot ser que cacem un 
altre tros de mapa. 
(Aquesta activitat és perillosa degut al material que s’utilitza, es fa un 
especial seguiment de les normes de seguretat i una especial cura del 
material. Mai es deixen les fletxes als infants, només al moment de tirar i 
sobre estricta supervisió del monitor) 
 
Circuit d’Aventura. Tirolina i Rocòdrom 
És imprescindible que els aventurers tinguin agilitat i bona forma física. 
Per estar a l’alçada, nosaltres haurem de enfilar-nos per un rocòdrom i 
lliscar per una tirolina on podrem demostrar les nostres habilitats 
físiques, amb tot el suport tècnic i material necessari (corda, talabard, 
casc, mosquetons...). 
 
Circuit d’orientació. 
L’activitat consisteix en aprendre a través d’un recorregut exterior, tot 
un seguit d’informació teòrico-pràctica sobre com actuar d’una manera 
segura en un l’entorn físic natural, salvatge, inhòspit..., i, en el cas de 
possibles incidents, com superar-los. Aprendrem a orientar-nos, a saber 
buscar i obtenir aigua, primers auxilis, equip necessari... Així hem de 
desenvolupar la nostra saviesa i la nostra resistència entre altres valors; 
el treball en grup es molt important, ja que cadascú ha d’aportar alguna 
cosa i entre tothom estarem preparats i preparades per vèncer 
qualsevol dificultat que se ens posi davant. 
 
Supervivència 
Els antics aventurers havien de recórrer a vegades moltes quilòmetres a 
peu, sota la pluja o el sol, fins arribar al seu destí. Durant el camí podien 
passar imprevistos i saber reaccionar és la clau. Per això aprendrem a 
fer primers auxilis, una cosa bàsica a la muntanya. A més, realitzarem un 
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recorregut on l’habilitat, l’enginy i la destresa són el factor que ens 
durant cap al bon camí i gaudir de les peripècies del bosc. 
 
Gimcana esportiva 
Preparem el nostre cos amb diferents activitats esportives. Un partit de 
futbol, de voleï, curses de relleus, proves de velocitat o salt d’alçada, 
entre d’altres. I que guanyi el millor! 
 
Senderisme. Excursió 
Els antics aventurers havien de recórrer a vegades molts quilòmetres a 
peu, sota la pluja o el sol, fins arribar al seu destí. Per això no es podien 
permetre el luxe de perdre’s. Hi havien de conèixer bé tots els camins i 
els pobles. 
En aquesta activitat farem una excursió, ben sigui fins la presa del pantà 
de Sau, al poble, al pont de la Malafogassa o inclòs fins a Tavertet! 
També podem anar fins al pantà en una petita excursió per conèixer 
l’entorn de la casa i les possibilitats del terreny, com el senderisme, 
esports aquàtics, escalada, etc. 
 
Joc de nit 
Trobar una part del mapa és l’objectiu més important d’aquesta nit. 
Però, com podrem fer-ho? Una espia, que coneix molts dels misteris que 
envoltant aquest cas, és la portadora d’una altre part del mapa 
indispensable per a localitzar el tresor. Hem d’anar-hi en compte de no 
trobar-nos als hereus dels enemics d’en Joan Tallades. 
 
Festa Grossa 
Per celebrar les nostres habilitats com aventurers farem una gran festa 
on tots hi som convidats. S’hi podrà ballar i cantar fins que el cor ens 
digui prou. 
Però hi haurem d’anar amb el guarniment adequat, i acompanyats de la 
persona adequada...i sobretot demostrar que tenim el ingeni suficient 
per divertir i divertir-nos. 
 
La Recerca del Tresor 
Al recollir tots els trossos de mapa, podrem saber on està el tresor però 
no crec que sigui tant fàcil amb el mapa sol. Faltarà alguna cosa mes? 
 
Piragüisme* 
Es imprescindible com a bons aventurers poder moure’ns en tots els 
terrenys. L’aigua pot ser una via de fugida en cas necessari. Aprendrem 
a muntar en kayak, ens ensenyaran a remar iniciant-nos en la pràctica 
d’aquest esport en les aigües tranquil�les del pantà de Sau, sempre amb 
l’equip necessari i respectant les normes de seguretat. 
Aquesta activitat es realitza a partir del maig. 
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CICLE SUPERIOR 
 
Centre d’interès: Els Bandolers 
 
En Jaume Sala i Ferrer, nascut l’any del 
senyor 1594, havent fet núpcies amb la 
pubilla del Mas de Serrallonga,  
Margarida Tallades, ell i els seus 
germans amb altres de Viladrau van 
començar a alleugerir la bossa dels qui 
la duien plena, hi havia poca pela... i 
estava molt mal repartida. 
Els primers cops, s’amagava al Mas sota 
la pacífica aparença d’un camperol. 
Però denunciat, va haver de fugir i 
començar una vida d’aventures i de 
disbarats. 
La terra pròpia dels bandolers són els 
indrets ferrenys amb muntanyes 
feréstegues i boscos espessos. 
A partir de 1627, la seva quadrilla va fer 
anar de corcoll a totes les autoritats del 
país. Això va ser possible, perquè la seva gran fama feia que molta gent 
de pagès els protegís. Es va convertir en el personatge més temut (i 
odiat) dels grans manaires de l’època, incloent-hi el Rei Felip IV! 
Amb l’or que confiscaven, pagaven als pagesos les viandes que els 
proporcionaven. Ells vivien en coves, dormien sobre palla o al ras, 
anaven tothora dalt del cavall, emboscant o escapant, duien un mocador 
que els tapava la cara, un sarró o una bossa, unes espardenyes 
gastades i la por sempre ficada al cos. 
El novembre de l’any 1633 van ferir en Serrallonga i el van detenir. 
 
PRESENTACIÓ DEL CENTRE D’INTERÈS 
En Jaume Sala, descendent d’en Serrallonga, guarda un llibre escrit de 
mà del propi Serrallonga, on relata com i perquè va viure com un 
bandoler. 
Amb ell, ens introduirem en la vida dels bandolers i en la seva història. 
Cada activitat ens aproparà una mica més al “modus vivendi” dels 
bandolers que habitaven aquestes terres al segle XVII. 
 
ACTIVITATS 
Terra de Bandolers (Medi natural) 
Farem una excursió per la zona per veure on vivia en Serrallonga, anirem 
fins a la vora del pantà de Sau per observar els cingles de Tavertet on 
s’amagaven els bandolers a una cova que n’hi ha al darrere. Segons la 
llegenda, que contaran allà els monitors, el cos d’en Serrallonga està 
soterrat en aquests cingles. 
Aprofitarem també per conèixer una miqueta la fauna i la flora que 
trobarem pel camí. 
    

 



 

VIATGES SANTAMAR SL  TELF/ 935805577 / 625591617 
G.C. 1058 MAIL: escoles@viatgessantamar.com  

Parc multi aventura (màx. 15 persones / 1h i 30 min) 
Un parc d'aventura es un nou concepte d'activitats al aire lliure que 
combina diversió i aventura en un entorn natural. Aquí podreu demostrar 
les vostres habilitats com bons bandolers i posar a prova el vostre 
equilibri i coordinació de moviments. 
 
De cacera (tir amb arc) 
Antigament el tir amb arc (a més de trampes i paranys) era el mètode 
que s’utilitzava per a caçar animals del bosc tal com llebres, porcs 
senglars... 
Els conceptes que volem transmetre són dos: la concentració i el 
mètode. 
Tot el material d’aquest taller és homologat per la Federació de Tir 
Olímpic. (Aquesta activitat és perillosa degut al material que s’utilitza, es 
fa un especial seguiment de les normes de seguretat i una especial cura 
del material. Mai es deixen les fletxes als infants, només al moment de 
tirar i sobre estricta supervisió del monitor) 
 
Orientació (manualitats i recorregut) 
La primera part d’aquesta activitat consisteix en construir una brúixola. 
Una vegada la tenim, aprendrem a orientar-nos amb ella, sistemes 
d’orientació sense brúixola i farem un recorregut d’orientació per 
grupets per veure si han assolit les explicacions dels monitors. 
(el recorregut d’orientació és curt i ho fan els nens sols, però el monitor 
els està observant contínuament) 
 
Supervivència i primers auxilis 
Els bandolers eren uns experts en supervivència, així que aprendrem 
com comportar-nos si ens perdem a la muntanya, què fer i què no, i com 
actuar si tenim un accident. 
 
Gimcana 
Passarem per una sèrie de proves per veure com va l’ensinistrament 
dels bandolers. Es tracta d’anar guanyant punts per aconseguir el 
diploma d’expert en bandolerisme. 
 
El Fulard del Bandoler (manualitats) 
Una cosa que era indispensable pels bandolers era el seu mocador per 
tapar-se la cara. Ara tenyirem uns fulards per anar completant la 
indumentària de bandoler. 
 
Jocs tradicionals 
Al segle XVII, època dels bandolers catalans més famosos, no hi havia 
tecnologies per jugar i divertir-se com hi ha ara, jugaven al carrer i amb 
els materials que tenien a l’abast. Anem a veure que les tecnologies no 
són imprescindibles. 
 
La reunió secreta (joc de nit) 
Cóm es comunicaven els bandolers quan estaven amagats i separats 
esperant per assaltar? Doncs amb sorolls, xiulets... Doncs això farem!! 
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Haurem de parar la màxima atenció als sorolls del bosc per saber on 
hem d’anar a reunir-nos amb en Jaume Sala. 
 
L’assalta marges (joc de nit) 
Es tracta d’un joc d’estratègia per equips, per aprendre a comportar-se 
com un autèntic bandoler, silenciós, confiant en el seu equip, assaltant a 
l’equip contrari i com no, al bosc. 
 
Som molt dinàmics (dinàmiques de grup) 
Aquesta activitat te com objectiu conèixer-nos millor, treure’ns la 
vergonya, cohesionar el grup i passar una estona divertida, per que una 
cosa en certa, encara que els bandolers vivien d’amagat, sí que sabien 
com passar-s’ho bé. 
 
Festa Bandolera! 
En Jaume Sala (descendent d’en Serrallonga) ens convida a celebrar 
una gran festa entre bandolers, on podrem ballar i cantar fins que el cor 
ens digui prou. 
 
*L’escapada del pantà (piragüisme) 
Un dels camins d’escapada dels bandolers, a més del bosc, era el riu, 
per tant eren uns experts en la pràctica del piragüisme. 
(Aquesta activitat es realitza a partir de maig. S’han de complir amb 
totes les normes de seguretat i avisar amb antelació) 
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Centre d’interès: FEM CIÈNCIA !!!Centre d’interès: FEM CIÈNCIA !!!Centre d’interès: FEM CIÈNCIA !!!Centre d’interès: FEM CIÈNCIA !!!    
 
Realitzem un programa experimental 
adaptat a les diferents etapes de l’educació 
infantil, primària i secundària, tenint en 
compte el currículum escolar en projectes 
concrets per a cada etapa. 
Cada activitat inclou diferents experiments 
que permetran als alumnes adquirir el 
contingut de l’activitat de forma interactiva. 
L’objectiu principal del programa és que els 
alumnes aprenguin divertint-se. 
 
PRESENTACIÓ CENTRE D’INTERÈS 
Presentació del centre d’interès El 
personatge principal d’aquest centre 
d’interès és un científic capficat en 
transmetre coneixements de forma divertida 
als nens i nenes. 
El professor Setciències ens introduirà en el seu món de ciència 
experimental. 
Els monitors es convertiran en diferents científics famosos de la història 
(Darwin, Newton, Galileo Galilei, Einstein,...) 
 
ACTIVITATS 
Botànica i Biologia (Excursió) 
Aprofitarem els coneixements que tenim per fer un petit estudi de la flora 
i la fauna que hi ha en aquest bosc. Per això buscarem rastres d’animals 
(aprendrem curiositats d’aquests animals) i plantes aromàtiques (podem 
fer bossetes perfumades o treure la seva essència per fer perfums). 
 
Nit d’estels (Joc de Nit) 
Observarem la lluna i els estels que hi ha al cel per la nit, per mirar-ho 
utilitzarem els telescopi, així ho veurem de més a prop. 
Després farem un joc de nit exterior on podrem córrer i divertir-nos sota 
els estels. 
 
Física (Circuit d’Aventura) 
Esbrinarem els secrets de la dinàmica, fent proves i comprovant-ho 
nosaltres mateixos com actuen les forces del tir amb arc i en el 
rocòdrom (no es fa tirolina) 
 
Química (Experiments) 
Tints invisibles, substancies que canvien misteriosament de color, 
espelmes que s’apaguen per art de màgia, un ou que es fregeix sense oli 
i sense escalfar, l’electricitat estàtica... Sembla màgia, però tot és 
producte de la química. 
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Astronomia (Manualitat) 
Ens construirem un planisferi amb les constel�lacions que podem veure 
en aquesta època de l’any. Aprendrem la seva historia mitològica i així, a 
la nit ( si no hi ha núvols) podrem trobar-les amb el nostre planisferi. 
 
Festa Científica 
Per celebrar l’adquisició de tots els coneixements, farem una festa on 
apareixeran tots els nostres científics col�laboradors. 
 
Matemàtiques (Gimcana) 
Aquesta activitat permet entendre els conceptes matemàtics d’una 
forma divertida, a través d’una gimcana. 
 
Meteorologia (Manualitats) 
Farem d’aprenents de meteoròlegs, aprendrem quins són i com 
funcionen els aparells que serveixen per predir el temps meteorològic. 
Desprès d’aprendre alguns aparells que s’utilitzen per mesurar factors 
atmosfèrics i el clima, crearem un termòmetre rudimentari. 
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Centre d’interès: AVENTURES A LES TALLADES 
 

 
En Joan Tallades, un aventurer caçador 
de tresors va trobar un mapa en un del 
seus viatges pels deserts llunyans. Aquest 
mapa mostrava un petit racó de la 
comarca d’Osona, aquella on havia 
nascut. Quan va tornar, cansat i vell, 
sense forces per continuar buscant 
tresors, va decidir invertir tots els seus 
estalvis en comprar aquest terreny i 
construir una casa. A punt de morir, va fer 
prometre al seu únic hereu que no pararia 
fins donar amb el tresor. 
Aquest, disposat a complir la voluntat del 

seu pare, encara que era un home molt covard, va decidir muntar un 
centre d’ensinistrament d’aventurers amb l’objectiu de trobar el 
misteriós tresor.  
Curiosament fa pocs dies que el mapa ha desaparegut, probablement ho 
han robat els hereus dels nombrós enemics d’en Joan Tallades.  
La vostra missió com aprenents d’aventurers serà preparar-vos física i 
psicològicament per trobar el mapa que us conduirà al tresor, i per 
enfrontar - vos als despietats enemics. Per això haurem de realitzar 
proves de destresa, força, intel�ligència, rapidesa, habilitat, velocitat, 
ingeni... 
Aventurers, que la força os acompanyi! 
 
PRESENTACIÓ DEL CENTRE D’INTERÈS 
La emoció es desenvolupa a cada prova, ja que aniran trobant trossets 
del mapa que hauran de aconseguir si volen descobrir el tresor amagat. 
 
ACTIVITATS 
 
Tir amb Arc. 
Dues coses són importants alhora de practicar amb l’arc: la 
concentració i el mètode. Hem de demostrar la nostra destresa i així pot 
ser que cacem un altre tros de mapa. 
(Aquesta activitat és perillosa degut al material que s’utilitza, es fa un 
especial seguiment de les normes de seguretat i una especial cura del 
material. Mai es deixen les fletxes als infants, només al moment de tirar i 
sobre estricta supervisió del monitor) 
 
Circuit d’Aventura. Tirolina i Rocòdrom 
És imprescindible que els aventurers tinguin agilitat i bona forma física. 
Per estar a l’alçada, nosaltres haurem de enfilar-nos per un rocòdrom i 
lliscar per una tirolina on podrem demostrar les nostres habilitats 
físiques, amb tot el suport tècnic i material necessari (corda, talabard, 
casc, mosquetons...). 
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Parc multi aventura (màx. 15 persones / 1h i 30 min) 
Un parc de multi aventura es un nou concepte d'activitats al aire lliure 
que combina diversió i aventura en un entorn natural. Aquí podreu 
demostrar les vostres habilitats com bons aventurers i posar a prova el 
vostre equilibri i coordinació de moviments. 
 
Circuit d’orientació. 
L’activitat consisteix en aprendre a través d’un recorregut exterior, tot 
un seguit d’informació teòrico-pràctica sobre com actuar d’una manera 
segura en un l’entorn físic natural, salvatge, inhòspit..., i, en el cas de 
possibles incidents, com superar-los. Aprendrem a orientar-nos, a saber 
buscar i obtenir aigua, primers auxilis, equip necessari... Així hem de 
desenvolupar la nostra saviesa i la nostra resistència entre altres valors; 
el treball en grup es molt important, ja que cadascú ha d’aportar alguna 
cosa i entre tothom estarem preparats i preparades per vèncer 
qualsevol dificultat que se ens posi davant. 
 
Supervivència 
Els antics aventurers havien de recórrer a vegades moltes quilòmetres a 
peu, sota la pluja o el sol, fins arribar al seu destí. Durant el camí podien 
passar imprevistos i saber reaccionar és la clau. Per això aprendrem a 
fer primers auxilis, una cosa bàsica a la muntanya. A més, realitzarem un 
recorregut on l’habilitat, l’enginy i la destresa són el factor que ens 
durant cap al bon camí i gaudir de les peripècies del bosc. 
 
Senderisme. Excursió 
Els antics aventurers havien de recórrer a vegades molts quilòmetres a 
peu, sota la pluja o el sol, fins arribar al seu destí. Per això no es podien 
permetre el luxe de perdre’s. Hi havien de conèixer bé tots els camins i 
els pobles.En aquesta activitat farem una excursió, ben sigui fins la 
presa del pantà de Sau, al poble, al pont de la Malafogassa o inclòs fins a 
Tavertet! També podem anar fins al pantà en una petita excursió per 
conèixer l’entorn de la casa i les possibilitats del terreny, com el 
senderisme, esports aquàtics, escalada, etc. 
 
Joc de nit 
Trobar una part del mapa és l’objectiu més important d’aquesta nit. 
Però, com podrem fer-ho? Una espia, que coneix molts dels misteris que 
envoltant aquest cas, és la portadora d’una altre part del mapa 
indispensable per a localitzar el tresor. Hem d’anar-hi en compte de no 
trobar-nos als hereus dels enemics d’en Joan Tallades. 
 
Festa Grossa 
Per celebrar les nostres habilitats com aventurers farem una gran festa 
on tots hi som convidats. S’hi podrà ballar i cantar fins que el cor ens 
digui prou. 
Però hi haurem d’anar amb el guarniment adequat, i acompanyats de la 
persona adequada...i sobretot demostrar que tenim el ingeni suficient 
per divertir i divertir-nos. 
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Piragüisme* 
Es imprescindible com a bons aventurers poder moure’ns en tots els 
terrenys. L’aigua pot ser una via de fugida en cas necessari. 
Aprendrem a muntar en kayak, ens ensenyaran a remar iniciant-nos en 
la pràctica d’aquest esport en les aigües tranquil�les del pantà de Sau, 
sempre amb l’equip necessari i respectant les normes de seguretat. 
Aquesta activitat es realitza a partir del maig. 
 

 


