P4-P5- CI i CM de PRIMARIA

En Tallafocs i els boscos
de La GARROTXA
Colònies didàctiques i lúdiques de 3 dies ( 2 nits)
TEMÀTICA: VULCANISME I NATURA
FIL CONDUCTOR:
En Tallafoc, és el guardabosc encarregat de vigilar i protegir tots els animals i les
plantes que viuen en aquests boscos. Tot va bé mentre pot fer la seva feina, però
aquest cop, un problema que s'esperava, l'ha deixat sense les seves eines.
En Tallafoc demanarà als nens que l'ajudin a recuperar les seves eines i a canvi, ell els
ensenyarà tot el que sap sobre el bosc
PROJECTE: El entorn on ens trobem és un marc incomparable per l’estudi dels
volcans, ecosistemes, flora, fauna autòctona i la influencia que l’home ha tingut en la
formació del paisatge actual.
*PROPOSTA D'ACTIVITATS Cicle Inicial i cicle mitjà : Durant aquestes colònies,
aprendrem quins són els hàbits i els rastres d'alguns dels animals més comuns als
nostres boscos, amb el joc dels animals, ens endinsem al bosc amb els cinc sentits per
a no perdre'ns res del que hi passa i descobrirem que mengen les aus rapinyaires
gràcies a les egagròpiles que trobem

Proposta Nº 1 : 3 dies EDUCACIÓ INFANTIL I 1 er CI
PRIMER
DIA

SEGON
DIA

TERCER
DIA

MATÍ

Arribada a la casa
Presentació dels monitors
i d'en Tallafocs

Sortida al parc natural
Visita al volcà del Croscat

Taller amb plantes
aromàtiques o bosses
d'olor

MIGDIA

Dinar a la casa (opcional)

Dinar de picnic calent

Dinar

TARDA

Jocs de pises: en busca
de les eines d'en
Tallafoc

Passeig per la Fegeda d'en
Jordà**

VESPRE

Sopar

Sopar

NIT

Joc de lots o Contes

Quan soni la música!

Acomiadament.

** la visita a la fageda es por fer amb carruatge de cavalls (implica un suplement)

Proposta Nº 2 : 3 dies EDUCACIÓ INFANTIL I 1 er CI
PRIMER
DIA

SEGON
DIA

TERCER
DIA

MATÍ

Arribada a la casa
Presentació dels monitors
i d'en Tallafocs

Sortida amb el trenet fins el
bosc de Joanetes per visitar
a en tallafoc i els seus amics
del bosc

El bosc dels sentits:
olors, colors, formes...

MIGDIA

Dinar a la casa (opcional)

Dinar

TARDA

Jocs de pises: en busca
de les eines d'en
Tallafoc

Dinar de picnic calent o a la
casa de colònies
Tornada a la casa i taller amb
plantes i fulles que haurem
recollit al bosc

VESPRE
NIT

Sopar

Sopar

Joc de lots o Contes

Quan soni la música!

Acomiadament.

Proposta Nº 3: 3 dies PRIMÀRIA 2on CI i cicle mitjà
PRIMER
DIA
MATÍ

Arribada a la casa
Presentació dels monitors
i d'en Tallafocs

SEGON
DIA
Bosc dels cinc sentits
(activitat a la casa i voltants)

MIGDIA
TARDA

Dinar a la casa (opcional)
Jocs dels animals

VESPRE
NIT

Sopar

Dinar de picnic calent
Visita a la granja de les
vaques amb el trenet o
autocar o a l' Eco-museu de
la Vall d'en Bas
Sopar

Joc de lots

Quan soni la música!

TERCER
DIA
Taller amb plantes
aromàtiques o
egagròpiles
Dinar
Acomiadament.

Proposta Nº 4: 3 dies PRIMÀRIA 2on CI i cicle mitjà
PRIMER
DIA

SEGON
DIA

TERCER
DIA

MATÍ

Arribada a la casa
Presentació dels monitors
del centre d'interès

Trenet de la Vall: Visita a la
granja de vaques i a peu fins
a un bosc proper. Activitat:
- Bosc dels cinc sentits -

Taller amb plantes
aromàtiques o
egagròpiles

MIGDIA
TARDA

Dinar a la casa (opcional)
Jocs dels animals

Dinar
Acomiadament.

VESPRE
NIT

Sopar

Dinar de picnic calent
El trenet ens ve a buscar al
bosc i anem al Eco-museu del
la Vall d'en Bas o a la casa
Sopar

Joc de lots

Quan soni la música!

Podeu combinar al vostre gust qualsevol
d’aquestes activitats i tallers:
Visita al volcà Croscat
Visita a la Fageda d’en Jordà
Altres tallers adequats a les edats.
Ruta orientació amb brúixola i mapa
Ruta de Natura (itinerari de botànica)
Taller ungüent de plantes remeieres
Joc de Pistes
Jocs tradicionals
Parc de Pedra Tosca

Activitats i tallers amb suplement:

Visita amb audiovisual a Besalú
Ruta en rucs catalans al parc de
Pedra Tosca
Visita ala Cooperativa La Fageda
Vista museu dels volcans i altres
Visita en trenet a la granja de llet i
iogurts ATO
fageda d'en Jordà amb carruatge
Passeig en ponis
Passeig amb el trenet de la Vall
Visita taller tèxtil i activitat
Espectacle de màgia

