
Can Mas és una casa de mitjans del S. XIV. Situada al bell mig de la 
serra del Garraf-Ordal, envoltada de grans pinedes i de camps de 
cirerers. 
Can Mas opta per la conservació de les arrels rurals que la 
caracteritzen utilitzant, com a base de les seves activitats, la vida de 
pagès.
A Can Mas, actuem de manera que l’infant sigui protagonista de les A Can Mas, actuem de manera que l’infant sigui protagonista de les 
activitats i se senti realitzat duent-les a terme. Són activitats que, de 
forma lúdica fan que no només es diverteixi sinó que aprengui com 
vivien els pagesos de temps passats i com s’organitzaven dins de les 
masies. Els nens i nenes aprendran tant l’organització dins de la casa 
com l’aprofitament que es feia dels recursos naturals, entenent així el 
respecte que es mereixen el bosc, els camps i el animals.
Tot aquest desenvolupament està guiat per un equip de monitors amb 
anys d’experiència i amb la titulació necessària per realitzar aquesta 
tasca.

Endinsa’t en el món rural del S. XX.



Activitats de descoberta:
Són les activitats que ens

faran descobrir el 

funcionament real de la 
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funcionament de la granja, la 

Jocs:
Tot jugant coneixerem

feines, jocs i tradicions de la 

vida del pagès. A més, 

ajudarem a enfortir la 

companyonia i el sentiment

Tallers:
Amb els tallers aprendrem la 

importància que tenen les 

nostres mans i la seva gran 

capacitat de transformar. A 

més, sempre es podranfuncionament de la granja, la 
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endur a casa una mostra del 

que hagin fet.



Enmig d’una vall a la vora del riu Llobregat hi trobem Can Mas, envoltada de grans 
pinedes i de nombrosos camps de conreu. A Can Mas hi viuen pagesos i, com tots els 
pagesos, no només viuen del camp sinó que també viuen de les bestioles de la granja, 
de l’horta i de l’aprofitament del bosc, i per poder saber què han de fer a cada època de 
l’any utilitzen el calendari de pagès, un calendari que indica quina tasca s’ha de realitzar 
cada mes.

Però resulta que, amb el temps, els pagesos han anat deixant de fer les seves feines 
quan tocava i, a força d’oblidar-se’n, aquestes han desaparegut del calendari. Ara els quan tocava i, a força d’oblidar-se’n, aquestes han desaparegut del calendari. Ara els 
pagesos s’han adonat del gran error i han decidit acudir a l’ésser més savi de la finca 
perquè els ajudi a recordar les tasques que han oblidat: el Ratolí Martí. El Ratolí Martí, 
el savi, és un ratolí que viu a Can Mas des d’abans que es construís la masia. Ningú no 
l’ha vist mai però la majoria d’habitants de Can Mas han estat ajudats per aquest 
increïble animaló. Ara, però, igual que

els pagesos, en Martí no recorda les feines que cal fer. 

Vols ajudar el Ratolí Martí a fer memòria

perquè pugui ajudar els pagesos?

*Colònies per Ed. Infantil, C.I.




