
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Vine a descobrir la part mes aventurera de la nostra 
Granja Escola, l´entorn ple de natura ens permet 

organitzar grans aventures. 

  
▪ Assumeix el repte de escalar unes de las cimes 

més altes en el rocòdrom. 
▪ Gimcana de orientació en la natura. 
▪ Circuit d´obstacles  Titan-Race. 
▪ Excursions: cova fosca, parc de Segària... 
▪ Jocs aquàtics en la piscina. 

 

 

Descobreix com interaccionen els essers vius entre sí i amb el seu 
entorn, ens submergirem en el gran mon de la ecologia… 

 
▪ Creació i preparació d´un ecosistema artificial. 
▪ Itinerari d´insectes, descobreix els habitants més petits de la 

granja. 
▪ Itinerari per la granja d´animals, coneixent alimentació, 

formes  de reproducció, espècies, necessitats… 
▪ Descobreix l´ecologia en el  nostre taller con los terraris, 

incubadores, exposicions de minerals… 
▪ Construcció de  cases per bitxos, pardals... 
▪ Treballa el mètode Fukuoka en el camp. 
▪ Aprèn a construir el teu hort des de zero. 

 

ECOLOGIA 

 

 
▪ Taller de remeis naturals (cremes, oli de romer, sals 

de bany, vaselina…) 
▪ Itinerari i recollida d´aliments/ llavors del bosc 

comestible. 
▪ Transformació d´aliments (pa, galetes, coques, 

magdalenes, cookies...) 
▪ Descobreix la fauna i flora mediterrània con amb un 

itinerari per l´entorn. 

 

¿Coneixes tot el que podem obtindre de la natura? 

 

 

  

Converteix-te  en un autèntic artesà i  elabora amb les 
teus mans grans obres d´art, el legat del nostres 

avantpassats encara està present, ¿Vols  conèixer com 
treballaven? 

  
▪ Aprèn a fer un  telar artesanal. 
▪ Taller de cistelleria. 
▪ Aprèn  a modelar fang. 
▪ Realitza sabó artesanal. 
▪ Confecciona titelles. 
▪ Serigrafia, pinta i dissenya la teua camiseta. 
▪ Fabrica instruments musicals a partir de la 

canya. 

▪ Aprèn a fabricar veles. 

Mitjançant la diversió i el aprenentatge prenem 
consciencia de la necessitat d’assumir el  compromís 

de respectar al medi ambient. 

 

▪ Coneix les energies alternatives i el mode de 
fabricar-les. Construeix un forn solar, nevera 
subterrània, molí de vent… 

▪ Tot tipus de manualitats a partir de materials 
reciclats. 

▪ Fabrica paper reciclat i construeix una carpeta. 

 

LES ESTADES INCLOUEN: 

ACTIVITATS DURANTE EL DIA 

PENSIÓ COMPLETA I  ALLOTJAMENT 

MONITORS  QUALIFICATS 24 HORES 

Els dies es completen amb activitats lúdiques i recreatives en 

el temps lliure (teatres, jocs esportius, gimcanes…) 

Disposem de unes instal·lacions condicionades per oferir 

allotjament i pensió completa. 

¡Consulta’ns i t’assessorarem! 

 

MEDI AMBIENT 

!TRIA LES ACTIVITATS QUE MÉS T´INTERESEN I ORGANITZAREM UNA EXPERIÈNCIA INOBLIDABLE! 

ARTESANIES 

¡VINE A GAUDIR DE LES ESTADES EN BALADRE! 

Les estades de diversos dies  ens  permet desenvolupar els  programes didàctics al complet, a més de fomentar valors com la convivència i la autonomia. 

 

BENEFICIS DE LA 

NATURA AVENTURA 


