CONVIVÈNCIES DE LLEURE
PARC NATURAL DEL FOIX.
ELS INDIS PEUS GROSSOS

CASA DE COLÒNIES CAN FOIX. Cubelles. Garraf.
Cursos: Ed. Infantil/ Cicle inicial / Cicle mitjà/ Cicle superior
Les colònies a Can Foix, al llindar del parc natural del Foix i a molt a
prop de la platja, tenen com a objectiu principal fomentar la descoberta i el
respecte de l’entorn natural, gaudint d’activitats lúdiques que situen els
nens i nenes al bell mig d’una historia que amb la seva participació haurem
de solucionar, convivint amb intensitat amb els companys d’estada i amb els
monitors.

Activitats dinàmiques, enriquidores, divertides, i segures.
Colònies dinamitzades per un equip de monitors amb experiència,
responsabilitat i molt motivats, amb la direcció d’un coordinador de les colònies i
amb el suport de la bona feina del personal de la casa.

CASA DE COLÒNIES CAN FOIX

Característiques de la casa:
Població: Cubelles
Places: 80
Descripció: Antiga masia habilitada com a casa

de colònies. Les diverses dependències de la
masia són ara les habitacions, el menjador i sales
per activitats. Als espais exteriors trobem grans
esplanades de gespa i camps de joc.
Entorns: La casa es troba a cavall entre
Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Està
aïllada de nuclis urbans, dins el massís del Garraf,
tocant el parc natural del Foix i propera al nucli
medieval de Castellet. I a només 5km de la platja.
Habitacions: Lliteres diverses places
Es comparteix: No
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ACTIVITATS
Els indis peus grossos:

A partir de l’animació desenvolupada pels
monitors els nens i nenes coneixeran els
personatges que ens acompanyaran durant tota
l’estada i la seva trama. Acompanyat de jocs
d’esplanada i danses de presentació.

Edat: Adaptació a totes les edats
Lloc: Casa de colònies
Gimcana petits potes tendres:
Circuit de proves dinàmiques i participatives
pels entorns de la casa de colònies per tal de
conèixer l’entorn i esdevenir els personatges
de l’animacion.

Edat: Adaptació a totes les edats
Lloc: Casa de colònies
Temps era temps…:
Representació sobre una aventura relacionada
amb l’eix d’animació a on els infants creen el
desenllaç i fan la representació.

Edat: Primaria
Lloc: Casa de colònies
El tòtem dels jocs:

Roda de jocs d’experimentació amb materials
diversos. Dinàmica de racons.

Edat: Ed. Infantil i C. Inicial
Lloc: Casa de colònies
Els ingredients màgics:
Excursió per la zona de la casa per recollir
mostres naturals, introducció a l’entorn natural
ambientat amb l’animació.

Edat: Adaptació a totes les edats
Lloc: Casa de colònies
L’àguila Roja:

Joc de recerca o d’estratègia, segons edat, amb
lots i objectius marcats per tal de resoldre un
conflicte de l’animació.

Edat: Adaptació a totes les edats
Lloc: Casa de colònies
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La festa del foc:
Nit de balls i cants per a tots, repertori, segons
edats.

Edat: Adaptació a totes les edats
Lloc: Casa de colònies
Discoteca:

Balls, música i llums tot preparat per fer una festa.

Edat: C. Mitjà i C. Superior
Lloc: Casa de colònies
Els missatges d’en Lluna Blanca:

Recorregut pels entorns de la casa mitjançant un
joc de pistes per recollir material per tal de fer un
mural col.lectiu sobre l’animació en concret.

Edat: Adaptació a totes les edats
Lloc: Voltants de la casa de colònies
Plomes d’or:
Competició de proves variades d’habilitats físiques
per equips.

Edat: Primària
Lloc: Casa de colònies
La Fira:

Elaboració i participació d’una fira tradicional
d’artesanies i jocs de cucanya.

Edat: Primària
Lloc: Casa de colònies
Jocs gegants:
Jocs de taula i tradicionals de mides gegants.
Dinàmica dels racons.

Edat: Primària
Lloc: Casa de colònies
Tots som un club:
Activitats de cohesió de grup i educació en
valors

Edat: C. Mitjà i C. Superior
Lloc: Casa de colònies
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Hípica:
No només un passeig en cavall, si no aprendre tot el
que envolta el món de l'hípica i sobretot coneguin i
respectin als animals.
Activitat realitzada amb monitors professionals de
l’hípica.

Edat: Adaptació a totes les edats
Lloc: Hípica de Vilanova (Preu addicional)
Excursions a vela :

Gaudeix de la navegació a vela d'una forma
relaxada. Durant l'excursió, el patró us anirà
introduint en el món de la navegació a vela, i
tindreu l'opció de provar, la sensació de tripular
l'embarcació.

Edat: C. Inicial, C. Mitjà i C.Superior
Lloc: Platja de Ribes Roges (Preu adicional)
Open caiac :
L'Open Caiac es un caiac amb gran estabilitat,
que ens permetrà navegar amb total seguretat,
gaudint de l'entorn, al mateix temps que adquirir
una tècnica adequada per poder practicar el
piragüisme.

Edat: C. Mitjà i C.Superior
Lloc: Platja de Ribes Roges (Preu adicional)
Excursions amb catamarà :
Gaudeix de la navegació a bord d'un dels nostres
catamarans Hobie Cat 15.
Durant l'excursió , el patró us anirà introduint en
el món de la navegació a vela, i tindreu la
possibilitat de provar la sensació de tripular a la
mar. Durant la travessia, coneixerem la costa del
Garraf, i gaudirem d'unes vistes esplèndides de
Vilanova.

Edat: C. Mitjà i C.Superior
Lloc: Platja de Ribes Roges (Preu adicional)

CONVIVÈNCIES DE LLEURE
TALLERS
NATURA

Colònia: Totes les edats
Testet de llavors: Totes les edats
Espelmatòria: Primària
Bosses d’olor: C. mitjà i superior

ARTÍSTICS
Porta-retrats: totes les edats
Imans: Primària
Braçalet musical: Infantil i Inicial
Estampació de roba: Totes les edats
Maraques: Primària
Bufalvent de colors: Primària
Pots de sal: Primària
Titelles: C. mitjà i Superior
Màscares: C. mitjà i Superior

CUINA
Galetes: totes les edats
Pa: totes les edats
Melmelada: totes les edats
Mató: totes les edats
Magdalenes: totes les edats
Pa de pessic: totes les edats
A MÉS...
... Jocs de nit, vetllades, gimcanes, tallers, jocs d’aigua, discoteca, joc de rol, danses....
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PROGRAMA EXEMPLAR 3 DIES C. SUPERIOR
Animació: Els indis peus grossos
Hau! Vosaltres ser petits indis, plomes tendres, i vosaltres ajudar la tribu dels peus
grossos.

1r dia

2n dia

3r dia

9.00.-h

Sortida escola

Esmorzar mestres

Esmorzar mestres

10,00.-h

Arribada a la casa
Instal·lació
Els indis peus
grossos

La Fira

Tots som un club

13.00.-h

Temps lliure
amb mestres

Temps lliure
amb mestres

Temps lliure
amb mestres

13,30.-h

Dinar amb mestres

Dinar amb mestres

Dinar amb mestres

14,30.-h

Temps lliure
amb monitors

Temps lliure
amb monitors

Temps lliure
amb monitors

16,00.-h

Petits potes tendres

Plomes d’or

Comiat

17,30.-h

Berenar amb mestres

Berenar amb mestres

18,00.-h

Taller de
Imans

Taller de
Porta retrats

19,30.-h

Temps lliure
amb mestres

Temps lliure
amb mestres

20,30.-h

Sopar amb mestres

Sopar amb mestres

21,30.-h

L’Àliga Roja

Discoteca

23,00.-h

Acomodament
habitacions
amb mestres

Acomodament
habitacions
amb mestres
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PROGRAMA EXEMPLAR 2 DIES C. SUPERIOR
Animació: Els indis peus grossos
Hau! Vosaltres ser petits indis, plomes tendres, i vosaltres ajudar la tribu dels peus
grossos.
1r dia

2n dia

9.00.-h

Sortida escola

Esmorzar amb mestres

10,00.-h

Arribada a la casa
Instal·lació
Els indis peus
grossos

Tots som un club

13.00.-h

Temps lliure
amb mestres

Temps lliure
amb mestres

13,30.-h

Dinar amb mestres

Dinar amb mestres

14,30.-h

Temps lliure
amb monitors

Temps lliure
amb monitors

16,00.-h

Petits potes tendres

Comiat

17,30.-h

Berenar amb mestres

18,00.-h

Taller de
Colònia

19,30.-h

Temps lliure
amb mestres

20,30.-h

Sopar amb mestres

21,30.-h

L’Àliga Roja

23,00.-h

Acomodament
habitacions
amb mestres

