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               SALVEM EL BOSC 
                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
OBJECTIUS DE L’ESTADA 

 

 Potenciar l’aprenentatge significatiu en els infants a través del joc i altres 
activitats. 

 Participar en els tallers i activitats proposades, treballant valors com la 
solidaritat i la convivència amb els companys i companyes. 

 Adquirir noves habilitats i destreses que promoguin el desenvolupament 
integral dels nens i nenes. 

 Aprendre diversos conceptes i valors emprant el joc com a eina metodològica. 

 Desenvolupar valors personals com la companyonia, la solidaritat i el treball 
en equip en un entorn diferent a l’habitual. 

 Potenciar el desenvolupament de la imaginació i la creativitat. 

 Aprendre a conviure i a respectar les normes establertes per part de la casa, 
els monitors i els tècnics de les activitats. 

 
CONTINGUTS 

 

 Fauna i flora de la zona 

 Orientació en espais oberts 

 Propietats i usos de les plantes aromàtiques i medicinals 
 
 
 
 

 1r dia 2n dia 

Matí Salvem el bosc! 
 

La Gimcana dels Follets 
 

 Dinar Dinar 

Tarda 

 
Descoberta del bosc 

 
Jocs a la natura 

 

 
Cloenda 

 
 

Tornada a l’escola 

 Sopar  

Nit Joc de nit  
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 
Salvem el bosc!   

Uns follets molt eixerits ens han convidat a passar uns dies a 
casa seva! Així és que tindrem l’ocasió de viure com ells i 
ajudar-los a salvar el bosc, perquè s’està posant malalt. 

El primer que farem serà fer alguns jocs de coneixença i 
passejar pels espais de la casa per tal que ens sentim ben 
còmodes. 

Després d’aquests primers jocs, ja 
estarem preparades i preparats per 
conèixer com són els follets del bosc, i 
jugar als seus jocs preferits! 
 

Descoberta del bosc: coneixem les plantes i els arbres 

Aprofitarem l’entorn natural que hi ha al voltant de la casa per trobar moltes 
plantes i arbres interessants al bosc. Coneixerem quines són aromàtiques, quines 
medicinals i també com es formen els boscos.  

De ben segur que aprendrem moltes coses importants per no fer malbé la natura i 
preservar-la per sempre. I si som prou silenciosos, potser sentim els follets i les 
fades! 

 

Jocs a la natura 

Ara ja estarem llestos per a gaudir d’un munt de jocs a 
l’exterior! Ens mourem per tots els espais de l’alberg per 
a realitzar diversos jocs i enigmes que ens proposaran els 
nostres amics i que haurem de resoldre col·lectivament. 
Esteu preparats? Sabem que ho fareu molt bé 
 

Joc de nit  

Després de sopar, agafarem tots i totes les nostres lots per sortir a fora de la casa a 
jugar una bona estona! 
Us explicarem què els ha passat als follets del bosc amb un conte molt especial i 
després sortirem disposats a ajudar-los a trobar casa seva! 
 
 
La gimcana dels follets 

Donat que els Follets estan tan contents d’haver recuperat casa 
seva, ens han preparat una gimcana molt divertida per tot el 
bosc.  
Haurem de seguir les pistes i descartar les que ens vulguin 
enredar per tal de trobar totes les proves. 
 


