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ESCOLA DE CAMP DE 
RAMIÓ 

 
 

PARC NATURAL DEL MONTNEGRE CORREDOR 
 

Una empresa familiar, que porta una casa 
de colònies d'una capacitat màxima de 60 
places allotjades. 
Sortides d'un dia per escoles, entitats i 
ampes per un mínim de 40 places fins a un 
màxim de 100-150 escolars. La casa no és 
comparteix el grup la disfruta sempre en 
exclusiva per un mínim de 35 persones o 
menys si el grup està disposat a pagar les 
35 places mínimes. 
Estem oberts a tot tipus de grup, fem dinars 
els caps de setmana i oferim als grups 
familiars la possibilitat de llogar monitors 

per fer activitats amb els nens de 2hores mentre els adults fan la 
sobretaula. 
  
També fem colònies escolars amb activitats i monitoratge, muntat per la 
pròpia escola de camp. Per tant és molt fàcil que s’adaptin a les escoles, 
a l'hora de muntar el planning d'activitats amb un ampli ventall per oferir 
i molt variades. 
 
Obrirem la piscina a partir del 13 de juny 2011, és a dir, que les dues 
últimes setmanes de curs hi haurà piscina per a les escoles que vinguin a 
fer la seva estada a Ramió. 
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ACTIVITATS PER A ESCOLES 

 
 
EDUCACIÓ INFANTIL: 
 

• EN PATUFET: L’estada estarà regida per un eix d’animació que 
lligarà les activitats i les farà més engrescadores i atraients. 
Aquest eix està protagonitzat per un personatge molt conegut per 
tots: En Patufet. 
En Patufet ens presentarà l’estada de colònies I a partir del conte 
popular I tradicional anirem realitzant les diferents activitats. 

• L’AVENTURA D‘EN DRAGUI: què passa quan apareix un ou de 
drac en un galliner? La resposta és: Mil i una aventures!! Amb en 
dragui coneixerem tots els animals de Ramió i a més a més ens 
ensenyarà a observar la seva constel.lació. 

• VIURE AL CAMP:  fa uns segles enrere les masies eren 
autosuficients, és a dir, elles mateixes es produïen tot el que els 
calia per subsistir, des dels aliments, les eines, els materials de 
construcció, etc. 
Així comprovarem com interaccionen els habitants de la masia, els 
animals, i l’entorn (hort, bosc…) i com s’aprofiten els recursos 
d’uns i altres, el reciclatge… 
Durant l’activitat podrem conèixer i experimentar animals d’aviram 
com les gallines, ànecs o oques, també mamífers com el cavall o 
els conills. Visitarem i treballarem l’hort i veurem on van a parar 
tots els residus I perquè serveixen (compostatge). 

• ELS INDIS: ens trobarem en mig d’una tribu d’indis molt coneguda 
al Montnegre: Els Ramitons! Per poder conviure am ells ens 
ensenyaran les seves tradicions i la seva forma de viure. 

 
CICLE INICIAL 
 

• EL CICLE DE L’AIGUA: durant el seu viatge, Tina la Sardina coneix 
a la gota Carlota, un agota aventurara que li explica l’aventura que 
va fer des d’un núvol fins al mar. Amb l’ajuda de la Gota Carlota 
coneixerem el cicle de l’aigua. S’explica l’aventura de la Carlota a 
partir d’un conte amb suport visual i després es realitzen una sèrie 
de jocs i tallers relacionades amb l’aigua. 

• L’AVENTURA D‘EN DRAGUI: què passa quan apareix un ou de 
drac en un galliner? La resposta és: Mil i una aventures!! Amb en 
dragui coneixerem tots els animals de Ramió i a més a més ens 
ensenyarà a observar la seva constel.lació. 

• VIURE AL CAMP:  fa uns segles enrere les masies eren 
autosuficients, és a dir, elles mateixes es produïen tot el que els 
calia per subsistir, des dels aliments, les eines, els materials de 
construcció, etc. 
Així comprovarem com interaccionen els habitants de la masia, els 
animals, i l’entorn (hort, bosc…) i com s’aprofiten els recursos 
d’uns i altres, el reciclatge… 
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Durant l’activitat podrem conèixer i experimentar animals d’aviram 
com les gallines, ànecs o oques, també mamífers com el cavall o 
els conills. Visitarem i treballarem l’hort i veurem on van a parar 
tots els residus I perquè serveixen (compostatge). 

 
CICLE MITJÀ I SUPERIOR 
 

• LA LLEGENDA DELS TRES DRACS: és la història de tres dracs i 
com es va formar el Montseny, el Montnegre i el naixement de la 
Tordera. 
A partir d’aquesta llegenda, anirem realitzant les diferents 
activitats de l’estada. El d’interès es farà present a l’arribada amb 
la presnetació i descoberta de l’entorn i en les activitats de nit 

• ELS BANDOLERS: fa molts anys que els bandolers han 
desaparegut, però a les valls del Montnegre, encara n’hi queda un: 
En Joanot de Roca Rossa. Ens farem membres de la seva colla i 
l’ajudarem a fugir de les tropes que el persegueixen. 

• VIURE AL CAMP:  fa uns segles enrere les masies eren 
autosuficients, és a dir, elles mateixes es produïen tot el que els 
calia per subsistir, des dels aliments, les eines, els materials de 
construcció, etc. 
Així comprovarem com interaccionen els habitants de la masia, els 
animals, i l’entorn (hort, bosc…) i com s’aprofiten els recursos 
d’uns i altres, el reciclatge… 
Durant l’activitat podrem conèixer i experimentar animals d’aviram 
com les gallines, ànecs o oques, també mamífers com el cavall o 
els conills. Visitarem i treballarem l’hort i veurem on van a parar 
tots els residus I perquè serveixen (compostatge). 

• LA MÀQUINA DEL TEMPS: acompanyarem al Professor Àticus, un 
científic estrafolari que acaba d’inventar una màquina del temps, 
però encara no l’ha provat. Creieu que podrem viatjar pel 
Montnegre medieval o arrivar fins a la prehistròria o inclús anar 
cap al futur? Si ajudem al Professor Àticus segur que ens ho 
passarem d’allò més bé! 

 
MES ACTIVITATS 
Itinerari de Bosc 
Permís de boletaire 
Circ 
Cursa d’Orientació 
Jocs de cucanya 
Esports d’aventura 
Transpormacions d’aliments (pa, galetes) 
Paper reciclat 
Joguines amb material reciclat 
Treballem l’hort i la granja 
Gimcanes vàries 
Jocs de nit 
Astronomia 
Vetllades 
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CRÈDITS DE SÍNTESI: 
 
- El bosc mediterrani (Ciències naturals) 
- Temps era temps (Ciències socials) 


