E. INFANTIL i C. INICIAL

“PIRATES I CORSARIS A
LA RECERCA DEL TRESOR"
Colònies ambientades de 2 dies ( 1 nit) o 3 dies ( 2nits)
Centre d'interès:
Ens convertim tots en petits pirates, a través de diverses activitats: destresa, enginy,
imaginació, jocs, histories, aventures, cançons, visites… podrem descobrir l’entorn dels pirates
i els corsaris per finalment aconseguir trobar el seu tresor perdut i convertir-nos en pirates,
inclòs tindrem el nostre propi nom pirata!

Proposta 2 dies.
PRIMER
DIA

SEGON
DIA
La recerca del
tresor

MATÍ
10 a 13 h.

Arribada a la casa i rebuda dels
pirates/monitors.
Presentació i coneixença del centre
d'interès, a través de cançons
pirates, històries i jocs col·lectius

MIGDIA
13:30 h.
TARDA
15 a 18 h.

Dinar (opcional)

Dinar

Circuit de jocs pirates
Taller ampolles de sals
Sopar

Comiat

VESPRE
20 h.
NIT
21:30 a 23 h.

Podeu combinar al vostre gust qualsevol
d’aquestes activitats i tallers:
- Circuit de jocs pirates, jocs de pistes
- Taller ampolla sals de colors,disfresses
- Gimcana; la recerca del tresor!
- Festa Pirata i jocs de nit
Activitats i tallers amb suplement:
- Passejada amb carro i visita a una granja
- Passeig amb el trenet Vall d’en Bas
- Passejades amb ruc català
- Visita a la Fageda en carruatge
- Visita al Croscat amb trenet

FESTA PIRATA

Proposta 3 dies
PRIMER
DIA

SEGON
DIA

TERCER
DIA

MATÍ
De 10 a 13 h.

Arribada a la casa i rebuda dels
pirates/monitors.
Presentació i coneixença del centre
d'interès, a través de cançons pirates,
històries i jocs col·lectius

Jocs de pistes

La recerca del
tresor

MIGDIA 13,30 h

Dinar
Taller de disfresses

Dinar
Taller ampolles de
colors
Sopar
FESTA PIRATA

Dinar
Acomiadament.

TARDA
De 15 a 18 h.
VESPRE 20 h.
NIT
21,30 a 23 h.

Sopar
Activitat de nit

