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Us recomenem que un cop escollit el centre d’interès de les vostres colònies escolars, 

 imprimiu només la part del dossier present que us interessi. 

 Pensem en el mediambient, és cosa de tots!  

 

 

 

 



  3 

 

 

 

 

 L’Auró  és una Granja Escola especialitzada en colònies d’escoles 

d’educació especial, innovadora i moderna. Dins de l’economia social, l’Auró no té 

ànim de lucre, sinó la única voluntat d’oferir una oferta social de qualitat al millor 

preu. A l’Auró,unim tot el potencial terapèutic de la natura a través de l’horticultura i 

la zooteràpia, en un entorn d’oci i d’educació en el lleure. Potenciem l’autonomia dels 

nens i nenes afectats de limitacions especials o malaltia mental, creant un espai propi 
dissenyat i pensat per a ells. 

Envoltar-nos de la diversitat natural que la terra ens ofereix, sense barreres 

arquitectòniques ni naturals, amb total autonomia, i treballar les emocions al costat 

d’animals autòctons, obre un univers de sensacions inimaginables, l’oci i la diversió 
en un entorn natural inigualable, en un món imaginatiu, obert i relaxant. 

A l’Auró us obrim una porta innovadora en l’educació en el lleure, unint 

l’experiència d’altres països europeus pioners en l’utilització d’aquests tipus de 

tècniques naturals en l’escola especial i en la convencional, amb els recursos naturals 
i la climatologia privilegiada del nostre país. 

El nostre equip de treball, compta amb una llarga experiència de més de 10 

anys divertint i educant en el lleure especialitzat. Aquest llarg recorregut  ens ha 

portat a desenvolupar una dinàmica d’animació oberta, segura, senzilla, 

esperançadora i engrescadora,  hem fet un llarg camí entre els somnis i la realitat de 

milers de nens i nenes, entre l’estructuració i la creativitat... hem creat una identitat 
pròpia i un món del lleure personalitzat. 

El secret del nostre èxit professional és que tenim molt clar l’ objectiu vertebral 

d’unes colònies: educar els nostres infants en un entorn natural òptim, obrint un món 

màgic i imaginatiu, i submergint-los en un mar de diversió, amb uns criteris educatius 

clars.  

El nostre equip de treball és format per educadors socials, educadors infantils, 

psicòlegs, terapeutes ocupacionals, tècnics mediambientals i treballadors socials. Tots 

ells monitors i monitores professionals, competents i responsables, que amb 

l’experiència que els acredita, a més de assolir un alt nivell competitiu, viuen 

l’educació en el lleure especialitzada com una cosa que és més que  feina, és una 

vocació. 
  

 

             

ACTIVITATS A  LL’’AAuurróó 
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Tenim cura de tots els detalls: 
 

- Volem que la vostra estada a L’Auró  encaixi a la perfecció a la idea que voleu, tant 
a nivell  educacional com lúdic, i és per aquest motiu que tots els aspectes dins les 
programacions i horaris establerts per l’organització general de la casa, presentats en el 
dossier que teniu a les mans, i des del més insignificant detall al més gran, són totalment 
subjectes als canvis i opcions que vulgueu proposar.  

 
- Per garantir aquest perfecte acoblament d’interessos, la programació   es dissenya 

a partir d’una reunió al vostre Centre, amb els mestres i el nostre equip pedagògic, 
fomentant un tracte  personalitzat, directe i humà, aconseguint així acostar-nos al màxim a 
les vostres expectatives . 

 
- L’atenció directa als infants és un dels eixos centrals del nostre treball, per tant el 

nombre de monitors sempre és proporcional a la quantitat de nens/es que protagonitzen les 
colònies, i, subjecte a  l’edat d’aquests, i al grau d’autonomia dels nens i nenes. Treballem 
amb un monitor/a per cada 5 o 10 nens/es. 

 
- Les programacions es dissenyen des de l’equip interdiciplinar, fent les 

programacions individualment i pensant directament amb els seus protagonistes, es basen 
en tallers, jocs i activitats totalment actualitzades, desenvolupades en exclusiva per les 
edats receptores i segons les característiques especials del grup, garantitzant la completa 
dinamització lúdica i eduacional dels nois i noies. 

 
- L’Auró es farà càrrec de tot els materials necessaris pel desenvolupament 

complet i òptim de la programació  . 

 
- Des del moment en què arribeu a L’Auró , assolim completament el tutel·latge 

dels nens i nenes, els nostres professionals tenen cura   les   24 hores al dia, així els 
mestres o pares només se’n fan càrrec en les breus estones de descans: després dels dos 
àpats importants que són els minuts de panxing en què els infants juguen, lliurament i 
controladament, a l’exterior de la casa. 

 

 
                Camí de l’Auró, la Segarra. 
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ORGANITZACIÓ DE L’ESTADA: 
 

 

L’ estada es desenvolupa dins el marc de l’educació en el lleure, i això genera uns espais 

propicis per a trobar-se i realitzar-se, amb experiències de llibertat i de contacte: és un temps per a 

compartir, per crear, per descobrir nous espais, nous valors i per fer-se més forts, més sensibles, més 

generosos... més humans.  L’estada a L’Auró s’organitza sempre sense perdre de vista tots aquests 

valors, així totes les activitats s’estructuren i es dissenyen per forjar un temps lliure que permeti 

desenvolupar les capacitats individuals de cada nen i nena: físiques, mentals, esportives, artístiques,  

intel·lectuals i socials. 

 

 

1. Estructuració de les activitats: 
 

A  L’Auró treballem per a cada grup individualment, dissenyant la programació desitjada i 

adaptant-nos així a les edats i nivells dels protagonistes, així com a totes les  expectatives particulars 

de colònies escolars, infantils o juvenils. 

 

Les activitats dissenyades neixen d’una gama d’activitats i tallers vertebrals, arrel dels quals es 

desenvolupen les diferents programacions individuals. Totes elles neixen de l’horticultura, la 

zooteràpia i l’educació mediambiental. 

 

L’estada es pot dissenyar en base a 2  arguments centrals: 

 

A. Dins el context d’un Centre d’Interès, que acompanya l’eix argumental de les colònies. 

B. Seleccionant diferents tallers i activitats lliures de l’ampli llistat d’oferta. 

 

 

 

2.- El nostre producte: tallers i activitats 
 
 L’ Horticultura i la Zooteràpia  

 

El poder terapèutic de la zooteràpia i de l’horticultura en les patologies mentals, cognitives 

i físiques, ve demostrat en les últimes dècades a Europa, per resultats importants. El contacte amb 

la natura, i el treball amb animals i plantes, potencien 

la rehabilitació de les persones afectades de malalties o limitacions mentals i físiques. 

Són un puntal important en el desenvolupament sa i el creixement personal en infants 

afectats per aquestes limitacions , així com una eina molt important per als seus familiars com a 

vehicle de comunicació amb ells. 

 

Els beneficis de la jardineria i del cultiu de plantes, és molt extens, es basen en tres eixos 

vertebrals: 

 

— Estimulació sensorial: 

Olors, colors,sons, gust  i tacte. 

 

— Estimulació física: 

Les labors actives de la Jardineria. 
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— Estimulació emocional: 

La natura, la cura i el retorn de L’atenció donada. 

Beneficis directes cap a les habilitats verbals, les socials, la cooperació i l’amistat, 

l’elaboració de l’intel·ligència emocional, i el treball propi sobre l’estat d’ànim.  

 

 

Activitats vertebrals: 
 

Benvinguts a L’Auró! : La descoberta de la Segarra. 
 

   La finalitat d’aquest joc és triple: basat en un taulell símil del joc de l’oca, les diferents proves a 

superar es troben amagades als voltants de la casa, fet que proporciona als nois i noies, un 

descobriment dels entorns. Alhora, cada prova és ambientada al centre d’interès escollit, presentant-

los diferents personatges i situacions .  

Finalment, un cop superada la prova, l’equip aconsegueix una peça de fusta amb les quals es 

reconstruirà, com a prova final del joc, un puzle de la comarca de La Segarra, on s’hi representen els 

principals components naturals, i humans, així com l’empremta històrica dels dolmens i els castells, 

tant important a les nostres terres. 

 

Les Activitats: 
 

Les activitats es dissenyen individualment per a cada grup, tal i com ja us hem explicat 

anteriorment. Del quadre que us proposem, l’equip educatiu del vostre centre escull els eixos de 

treball dels diferents tallers que voleu fer.  

Posteriorment, amb la visita al vostre centre, us portem la graella de tallers i activitats 

desenvolupades segons la vostra tria, i s’escull els tallers concrets de cada activitat.  
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Facilitem així la vostra implicació al disseny de les vostres colònies, amb el principal objectiu 

de incloure el vostre criteri educatiu a la vostre estada de manera directa, pràctica i acurada, per 

oferir-vos un producte de qualitat, individualitzat i amb la màxima satisfacció de les vostres 

expectatives.  

 

El quadre d’activitats vertebrals és el següent: 

 

AREA 
D’ACTUACIÓ 

SUB AREA 
D’ACTUACIÓ 

ACCIONS ORIENTATIVES 

Descoberta de 
l’entorn 

 

 

Situació geogràfica 

Joc de descoberta,  mapa geogràfic 
de la zona. 

Estudi de les muntanyes del voltant. 

Bosc 

Passeig per l’entorn. 

Descoberta de la flora autòctona. 

Gimcanes de reconeixement. 

Descoberta de la fauna autòctona. 

Jardins sensorials 

Passeig sensorial, olors, colors, 
gustos, tactes. 
 

Educació 
mediambiental 

El planeta 

Situació dins l’espai i l’univers. 
Estrelles, plantetes, forces 
magnètiques, galàxies, nuvoloses, 
forats negres... 

El sistema solar, situació del planeta 
terra dins el sistema solar, interacció, 
satèl·lits, orbites, estacions de l’any, 
cicles lunars. 
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AREA 

D’ACTUACIÓ 
SUB AREA 

D’ACTUACIÓ 
ACCIONS ORIENTATIVES 

Educació 
mediambiental 

Cicle de l’aigua 
D’on ve l’aigua, com ens arriba, on 
s’emmagatzema, contaminacions, 
reciclatges, usos. 

Recursos naturals 
Fonts de recursos naturals, usos, gestió 
eficient, situació mundial. 

Energies 
renovables 

Solar, eòlica, hidràulica.  Rellotges 
solars, molinets, circuits d’energia 
maquetats. 

Horta 

Sòl, preparació de 
la terra 

Compostatge: Aprendre a fer compost a 
partir dels residus vegetals . 

Estudi de la terra: aprendre quin tipus de 
sol tenim i què se li ha d’aportar de 
nutrients i elements bàsics. Anàlisi a 
través d’aigua. 

Reproducció 

 

Les eines: coneixement de cada eina, 
conservació  i utilitzacions vàries. 

Calendari de sembra. 

 

Estudi del calendari llunar. 

Llavors: coneixement, preparació del 
substrat i plantació. 

 

 

 

Horta 

 

Reproducció 

 

Planter: coneixement, elaboració del 
planter, estudi de les associacions. 

Calendari de plantació. 

Estructura de l’hort, treball de la parcela 
i plantació. 

 

 

Recol·lecció 

 

Calendari de recol.lecció, estacions de 
l’any, fruits de temporada  i recol.lecció. 

Transformacions 

 

Conserves i melmelades. 

Activitats de transformació: manualitats 
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AREA 
D’ACTUACIÓ 

SUB AREA 
D’ACTUACIÓ 

ACCIONS ORIENTATIVES 

Plantes Medicinals 

Reconeixement 

Passeig de reconeixement pels jardins, 
tacte, olors, colors, gust. 

Elaboració d’un quadern de camp. 

Recol·lecció Recol·lecció de diferents varietats. 

 

Reproducció 

 

Aprendre a esqueixar, preparar 
recipients, preparar terra. 

Usos 

Aprendre les diferents propietats 
medicinals. 

Estudi de plantes aromàtiques per la 
cuina. 

Transformació 

 

Tast d’infusions. 

Tècniques d’assecat. 

Pomades, xarops, tintures. 

Bosses d’olor, colònies, pasta de dents, 
sabons. 

Plantes 
Ornamentals 

Reconeixement 

Passeig de reconeixement pels jardins, 
tacte, olors, colors, gust. 

Elaboració d’un quadern de camp. 

Reproducció 
Aprendre a esqueixar, preparar 
recipients, preparar terra. 

Usos 

Tècniques d’assecatge. 

Producció de rams ornamentals. 

Centres, quadres, imans, arracades, 
punts de llibre, folrar  llibres, colònies 
amb flor seca 

Reconeixement 

Contacte directe amb els diferents 
animals de granja. 

Elaboració d’un quadern de treball. 

Zooteràpia 

Costums  de granja 

Utilitats històriques dels animals a les 
granges. 

La vida a la granja. 

Cura dels animals 

Dia a dia de les feines de manteniment 
dels animals de granja i el contacte 
directe. Interacció directe amb els 
animals. 

Activitats 
Jocs i gimcanes amb animals. 

Passeig en cavall. 
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3.-Els Centres d’Interès: 
 

El centre d’interès és el context en què es desenvolupen totes les activitats, és el 
mitjà que lligarà les diverses activitats de cada dia  entorn un tema central; És l’eix a 
partir del qual es transporta a  l’infant dins un món nou, on descobreix sensacions 
màgiques de la mà de la fantasia, i sempre que és possible amb observació directa, 
manipulació i experimentació.   

 La caracterització dels monitors que encarnen els diferents personatges de la 
història, i els continguts especialitzats dels tallers són la porta  per deixar anar la 
imaginació... 

 
Els tallers i activitats:  
 
Tots els tallers proposats a continuació, són els mateixos per a cada centre 

d’interès. Teniu una oferta de 40 activitats, jocs i tallers a escollir, i que 
s’ambienten en cada centre d’interès segons la temàtica escollida: el circ, la vida a 
pagès, l’aventura, etc... i es basen en l’eix pedagògic que heu vist anteriorment en la 
taula adjunta a aquest dossier.  

 
Dins la graella de proposta d’horaris, tallers i activitats que trobareu a l’apartat 4 

d’aquest dossier, les caselles verdes són les de lliure elecció per part de l’equip docent 
del vostre centre, en les que heu de triar activitat, joc o taller.  

Vosaltres trieu el Centre d’interès i les activitats i jocs a fer a cada espai, els podeu  
escollir de la llista que trobareu a continuació.  

 
Els jocs de l’Auró: 
 
Tots els jocs de l’Auró són NO COMPETITIUS, doncs promovem la cooperació, 

l’autonomia i la solidaritat a tots els espais i activitats de la nostra granja escola.  
Dins l’oferta de jocs, trobareu jocs tradicionals catalans i d’altres cultures, dins la 

filosofia de l’Auró de recuperació de la cultura autòctona i de la promoció de la 
interculturalitat. 

 
Esports d’aventura: 
 
Els esports d’aventura els podeu incloure en qualsevol dels centres d’interès 

proposats: 
 
- Tirolina  - Pont de Mico -Boccia -Eslàlom - Orientació 
- Pista americana - Agility  - Bicicletem -Excursions - Trekking 
 
Els centres d’interès que trobareu a l’Auró són: 
 

Centre d’interès 1: “La vida a Pagès” 
Centre d’interès 2: “El circ arriba a  L’Auró”  
Centre d’interès 3: “A Cop d’Història” 
Centre d’interès 4: “Aventura i Natura” 
Centre d’interès 5: “Astèrix i Obèlix” 
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3.1.- Desenvolupament d’un Centre d’Interès a l’Auró: 
 

          

      La vida a  

                  pagès 
 

Introducció: 
 

QUÈ ÉS AQUEST CENTRE D’INTERÈS?  

 

Al llarg de la història del nostre país, tant l’agricultura com la ramaderia han estat 
importants i decisius en la definició de la cultura tradicional catalana que ens ha fet arribar 
als nostres dies tal i com som.  

 
Dins del món de “la vida a Pagès”, l’infant descobreix la riquesa de la terra i la 

inesgotable font d’aliments que representa. A través del seu propi hort aprenen com els fem 
néixer, com els ajudem a créixer, com ens agraeixen la nostra dedicació amb la recol·lecció 
dels seus fruits, com és un tractor, quines eines l’acompanyen en el treball de la terra .... 

  
Alhora,  al costat dels animals de la nostra granja coneixen la gran diversitat de bèsties 

de corral, com es crien, com viuen, com ens parlen... I tot això gràcies al contacte directe 
amb la natura que ens ofereix el privilegiat lloc on s’alça L’Auró, que és una eina de treball 
que no té preu. 

 

PERQUÈ AQUEST EIX D’ANIMACIÓ?  
 

La natura i els animals desperten un interès innat en els infants, i constitueixen una font 
inesgotable de recursos i eines per a la seva educació. El contacte directe amb la natura i 
amb els animals, ens permet desenvolupar els valors de l’estima i la companyonia així com 
de la solidaritat, i la responsabilitat, fomenta el treball en equip i el descobriment de la 
recompensa d’una labor constant i acurada. 
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ACTIVITATS EIX D’ANIMACIÓ LA VIDA A 

PAGÈS: 
 
 

LA VIDA AL BOSC: ACTIVITAT D’APRENENTATGE + TALLER A TRIAR 

 
Tot disfrutant d’una petita excursió pel bosc, aprendrem a conèixer els secrets que ens 

gaurda: els arbres, els fruits, les petjades dels seus habitants...L’activitat s’acaba amb taller 
a escollir 
 
Tallers a escollir : 
Mòbil amb fulles, flors i fruits.    Clauers  Nius d’ocells amb ampolles 
Bossa d’olor amb flors silestres.   Tanca- portes 
Iman amb flors seques.    Porta fotos 
Collarets de fulles i flors, guix.   Pintem pedres 
Punts de llibre amb fulles naturals.  Pintem fulles 
 

 

ELS NOSTRES VEÏNS DESCONEGUTS: ACTIVITAT D’APRENENTATGE + JOC DE 
PISTES 

 
Conèixer els animals dels bosc que ens envolten, aprendre a identificar-los, a 

reconèixer les seves petjades, els seus diferents medis de vida...aprofitant la diversitat 
natural dels entorns de la casa, l’excursió es transformarà en un joc de pistes divertit i ple 
de nous descobriments! 
 
Escollir 
Visita a la granja de l’auró.    Nius d’ocells amb material reciclat. 
Pinya de menjadora d’ocells. 
 
 

EL JARDÍ SENSORIAL DE L’AURÓ I EL SAC MISTERIÓS DE LES SENSACIONS: 

EXPERIMENTACIÓ SENSITIVA+JOC 

 
Després de treballar la sensibilitat tàctil, jugarem amb els sentits olorant, tocant o 

tastant plantes de bosc, d’horta o flors en un recorregut dintre el jardí sensorial de l’auró 
finalitzant l’activitat amb un joc d’endevinalles provocat i produït pels propis infants. 
 
 

ON VIVIM: JOC 

 
Joc de simulació del sistema solar, on els nens/es interactúen en un joc animat que ens 

portarà a descubrir els planetes. Es pot acabar amb un taller de construcció de planetes, 
amb diferents funcionalitats. Es pot combinar amb el taller de “em dic planeta terra” 
 
 

EM DIC PLANETA TERRA: TALLER 

 
Taller d’investigació de les diferents textures, espècies i moviments naturals del 

planeta terra. S’adapta el taller segons l’objectiu que es pot especificar o ser més genèric.  
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Taller a escollir: 
Construcció de planetes.     Construcció de la lluna   
Construcción d’un móvil del sistema solar 

 
 

LA PLUJA D’ESTELS: ACTIVITAT DE NIT 

 
En una nit molt clara, de sobte, han començat a caure els estels del cel, han perdut el 

camí de tornada i necessiten la nostra ajuda, haurem de conèixer diferents constel-lacions 
per a trobar-los...els trobarem tots?? 
 

LES LLUMS: ACTIVITAT DE NIT 

 
Amb un senzill joc de nit i utilitzant els infants per a representar diferents parts del 

sistema solar aprendrem on vivim nosaltes dintre d’aquest sistema, entendrem com és que 
la lluna té llum, com gira la terra, què són les galàxies i els forats negres... 
 
 

LA VIDA DE L’AIGUA: JOC D’APRENENTATGE 

 
A pagès la sequera és una gran enemiga, a través d’aquest joc, aprendrem d’on ve 

l’aigua, com ens arriba, com s’emmagatzema, com es contamina, com es pot reciclar i 
quins usos se li donen...tot això al voltant i dins l’escenari de la depuradora d’aigua 
biològica de l’Auró 
 
 
QUI VOL FER UN BON PAPER?: MANUALITAT 

 
El pagès de la casa està enamorat i vol escriure una carta a la dona que li treu la 

son...ens ajudarà a conèixer els orígens dels papers que utilitzem quotidianament, 
aprofundint en els recursos naturals que ens ofereix el nostre entorn i en ensenyarà a el-
laborar el nostre propi paper reciclat a través del taller artesanal, ornamentant-lo amb 
motius naturals: fulles, pètals de flors...què bonic quedarà!! 
 
 

EL CIRCUIT DE LES ENERGIES DEL CAMP: RODA DE TALLERS 

 
Divertida roda de tallers formada per un circuit amb les energies solars, eòlica i 

hidràulica; amb uns circuits maquetats amb rellotges solars,  molinets de vent i els usos que 
se’n fa de cada energia a pagès. 
 
Tallers a escollir : 
Molinet de vent amb pal   
Molinet de vent amb iman 
Rellotge de sol 
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QUINA TERRA TENIM?: TALLER EXPERIMENTAL 

 
Taller experimental d’anàlisi i composició de la terra, estudi de les diferents necessitats 

del sòl per a la producció d’hora o jardineria i aprenentatge de la realització d’un 
compostatge casolà amb les propies restes orgàniques produïdes pels infants durant la 
seva estada a l’Auró. 
 

I AIXÒ ON HO TIRO: JOC + TALLER 
 

Amb un divertit joc aprendrem perquè s’ha de reciclar i com es fa. Al finalitzar el joc, es 
realitzarà un taller amb alguna manualitat que ens ensenyarà les diferents variants de 
reutilitzar objectes ja desestimats.  
 
Tallers a escollir: 
Pot de llapis amb rotlles de cartró Cases d’ocells amb ampolles. 
Pinguí amb ampolles    Jardinera amb ampolles 
 

L’HORT, UN REBOST A NIVELL DE TERRA: ACTIVITAT D’APRENENTATGE + 
TALLER FEM PLANTER  

 
Visitant els diferents horts de l’Auró, coneixerem diferents tipus d’agricultura.Tot treballant 
la terra ens endinsarem en els diferents productes autòctons dels nostres dies, les èpoques 
en què hi ha cada fruit. Ens familiaritzarem amb les eines que s’utilitzen per treballar l’hort, 
estudiarem el calendari de sembres, el calendari llunar i farem planter per a poder treballar 
la nostra pròpia parcel-la. 
 
Taller a escollir : 
Planter 
Animals amb productes de l’hort : nap, patata, pastanaga… 
Jardí d’arrels (per emportar-se a l’escola i veure com evoluciona) 
 

 

LA CUINA DE L’ÀVIA: ACTIVITAT D’APRENENTATGE + TALLER DE CUINA A 
TRIAR 

 
Veurem com a la masia es transformaven els fruits de l’hort, del camp o del bosc. 
Descobrirem les diferents delícies que podem fer amb les nostres pròpies mans, tot fent pa, 
melmelada, galetes, mató... 
 
Tallers a escollir : 
Fem pa 
Fem galetes 
Fem bunyols de salvia 
Fem mató 
Fem melmelada 
 
 

ELS REMEIS DE LA PAGESA JOANA: ACTIVITAT D’APRENENTATGE SENSORIAL + 
TALLER REMEIS NATURALS 

  
Amb una introducció d’un conte ens endinsarem en el jardí de plantes medicinals de l’Auró, 
descobrirem els remeis naturals que ens ofereix la natura i farem un tast de diferents 
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infusions d’aquestes plantes tant aromàtiques, finalitzarem el passeig sensorial amb un 
taller a triar entre molts dels primers auxilis casolans que ens ofereixen aquestes plantes. 
 
Tallers a escollir : 
Xarops   Sabó   Unguents  Espelmes aromatiques 
Pasta de dents  olis 
Cremes   Sals de bany   Coixins aromatics 
 
 

DECOREM AMB LES FLORS DE LA MASIA: ACTIVITAT D’APRENENTATGE 
SENSORIAL + TALLER MANUALITAT 

 
Una masia té molts racons per decorar i la pagesa de la casa ens mostrarà amb orgull el 
seu jardí de plantes ornamentals, explicant-nos per a que utilitza totes les flors que té al 
voltant, ens ensenyarà quines tècniques utilitza per assecar les flors i quins treballs 
manuals es poden realitzar...Podrem portar cap a casa un record per decorar! 
 
Tallers a escollir : 
Quadres de flors seca Tanca -portes 
Centres de flors seca ambientadors secs 
Espelmes amb flors  Porta fotos 
Imans 
Arrecades 
Punts de llibre 
Llibretes forrades 
Colonies 
 
 

TOCA, TOCA!: JOC D’APRENENTATGE 

 
El joc del toca, toca ens ofereix una estona divertida de contacte directe amb els 

animals de la granja que retocarem creant un quadern de camp amb les dots artístiques 
dels infants a través d’un joc molt “animal”. 
 
 

LA GRANJA DEL PAGÉS PEPET: ACTIVITAT D’APRENENTATGE VIVENCIAL 

 
En Pepet és un senyor molt gran que sap moltes històries antigues sobre tradicions 

amb animals, ens farà viure el cercle de l’autogestió de la granja: veurem com la neteja dels 
corrals ens proporciona material per fer crèixer les verdures que menjem i com les restes 
d’aquestes tornen a alimentar els animals de la granja, ens ensenyarà com un bou treballa 
la terra o quines són les feines diàries a la granja, que el voldreu ajudar? 
 
 

UN DIA MOGUT A PAGÈS!: GIMCANA 

 
Amb l’estructura d’una gimcana de diferents tallers, coneixerem com es porta una 

cresta al cap, que trobar un ou no és tant fàcil com sembla, que munyir una vaca és tot un 
art, que els porcs poden ser molt entremeliats i un munt de sorpreses més! 
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El Circ arriba a 

L’Auró 

 

 

 

INTRODUCCIÓ: 
 

QUÈ ÉS AQUEST CENTRE D’INTERÈS?  

l Les peripècies dels pallassos, dels malabaristes, dels equilibristes i dels personatges 
més fantàstics imaginables, transporten als infants en un viatge on el temps es desplaça 
cap a terres imaginàries, en un món poètic, tendre i subtil, esbojarrat i controlat.... ens 
posen la realitat de cap per avall. 

Són personatges màgics que creuen de veritat el que no és, perquè per a ells el circ, és 
una altra manera de pujar una escala, una altra manera de mirar-se al mirall. 

 
  

 Constituït amb activitats on es conjuga l’humor i la tendresa, la música i la habilitat, la 
màgia i la sorpresa, el teatre i la fantasia, tot aquest centre d’interès és envoltat d’una 
estètica particular i característica. 

  
 És una proposta d’activitats trepidants, on aquests singulars personatges ens 

portaran per innumerables situacions: viatges, teatre, malabars, maquillatges, equilibris, 
moments poètics de somni... 

 Amb l’objectiu clar de divertir, sorprendre i entretenir, ens ensenya a riure i a 
somriure, a descobrir el món de l’espectacle de la mà dels pallassos i a entrar dins del circ 
sent-ne un personatge més. 

“Hem obert la caixa, hem trobat un ham de vidre, l’hem tirat en l’aire i n’ ha sortit una 
sardina de perles precioses”. Charles Chaplin 

  

 PERQUÈ AQUEST EIX D’ANIMACIÓ?  

El circ ha estat sempre un món màgic per la canalla i una font inesgotable de la 
imaginació infantil, desperta la curiositat i l’instint de descobriment, alhora que potencia 
actituds positives davant del joc i del treball en equip.  

És un entorn perfecte per treballar l’autonomia personal i l’autoestima, a través del 
coneixement del propi cos amb les seves potencialitats i limitacions. Fomenta directament 
l’expressió oral, i la presència de la música i la dansa augmenta el poder de motivació, 
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alhora que el circ esdevé un vehicle de transmissió cultural a través del joc i de la 
manipulació dels diferents materials. 

 

ACTIVITATS EIX D’ANIMACIÓ EL CIRC ARRIBA A 

L’AURÓ 
 
 
LES PECES DE LA CARPA DE CIRC S’HAN PERDUT PEL BOSC: GIMCANA +TALLER 
A TRIAR 

 
Els nostres petits artistes necessiten una bona carpa de circ on treballar, durant la 

última actuació va venir un fort cop de vent i totes les peces van sortit volant cap al bosc, en 
una divertida gimcana i mentre descobrim els entorns boscosos de l’Auró amb la seva flora 
i fauna particular, anirem trobant les peces per a tornar-la a muntar...i ja podrem començar 
a actuar, ens disfressarem, ens maquillarem... 
 
Tallers a escollir : 
Mòbil amb fulles, flors i fruits.    Clauers  Nius d’ocells amb ampolles 
Bossa d’olor amb flors silestres.   Tanca- portes 
Iman amb flors seques.    Porta fotos 
Collarets de fulles i flors, guix.   Pintem pedres 
Punts de llibre amb fulles naturals.  Pintem fulles 
 
 

JARDÍ SENSORIAL DE L’AURÓ I EL SAC MISTERIÓS DE LES SENSACIONS: 

EXPERIÈNCIA SENSITIVA + JOC 

 
Després de treballar la sensibilitat tàctil, jugarem amb els sentits olorant, tocant o 

tastant plantes de bosc, d’horta o flors en un recorregut dintre el jardí sensorial de l’auró 
finalitzant l’activitat amb un joc d’endevinalles provocat i produït pels propis infants. 
 
 

ON VIVIM: JOC 

 
Joc de simulació del sistema solar, on els nens/es interactúen en un joc animat que ens 

portarà a descubrir els planetes. Es pot acabar amb un taller de construcció de planetes, 
amb diferents funcionalitats. Es pot combinar amb el taller de “em dic planeta terra” 
 
 

EM DIC PLANETA TERRA: TALLER 

 
Taller d’investigació de les diferents textures, espècies i moviments naturals del planeta 

terra. S’adapta el taller segons l’objectiu que es pot especificar o ser més genèric.  
 
Taller a escollir: 
Construcció de planetes 
Construcció de la lluna 
Construcción d’un móvil del sistema solar 
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LA PLUJA D’ESTELS, QUIN ESPECTACLE!: ACTIVITAT DE NIT 

 
En una nit molt clara, mentre els artistes fan la xerradeta abans d’anar a dormir 

cadascú a les seves caravanes, de sobte, han començat a caure els estels del cel, aquests, 
han perdut el camí de tornada i necessiten la nostra ajuda, haurem de conèixer diferents 
constel-lacions per a trobar-los...els trobarem tots?? 
 
 
LES LLUMS I LES OMBRES XINESQUES: ACTIVITAT DE NIT 

 
Amb un senzill joc de nit i utilitzant els infants per a representar diferents parts del 

sistema solar aprendrem on vivim nosaltes dintre d’aquest sistema, entendrem com és que 
la lluna té llum, com gira la terra, què són les galàxies i els forats negres...el joc continuarà 
fins a potenciar el desplegament de les nostres dots artístiques amb una representació 
d’ombres xinesques... 
 
 
LA VIDA DE L’AIGUA: JOC D’APRENENTATGE 

 
Els pallassos estàn tristos, se’ls hi ha assecat el nas per una gran sequera que ha 

arribat a la zona on tenen el circ muntat, a veure cóm els podem ajudar...a través d’aquest 
joc, aprendrem d’on ve l’aigua, com ens arriba, com s’emmagatzema, com es contamina, 
com es pot reciclar i quins usos se li donen...tot això al voltant i dins l’escenari de la 
depuradora d’aigua biològica de l’Auró. 
 
 

QUI VOL FER UN BON PAPER?: MANUALITAT 

 
El mestre de funció d’aquest circ és una mica despistat i mai recorda com ha de 

presentar els seus artistes, sempre s’ho apunta tot per a no descuidar-se de ningú...i com 
que sempre estan viatjant amunt i avall es fa ell mateix el seu paper on apuntar-se el que 
vol dir... ens ajudarà a conèixer els orígens dels papers que utilitzem quotidianament, 
aprofundint en els recursos naturals que ens ofereix el nostre entorn i en ensenyarà a el-
laborar el nostre propi paper reciclat a través del taller artesanal, ornamentant-lo amb 
motius naturals: fulles, pètals de flors...hi escriureu els vostres records? 
 
 
ON SÓN ELS NANS?: RODA DE TALLERS 

 
Aquesta nit tots els nans han decidit marxar del circ per que pensavem que s’estaven 

quedant sense energia per seguir actuant... i és per això que la Dona Barbuda està molt 
trista...perquè no l’ajudem a buscar-los? Els anirem trobant en una divertida roda de tallers 
formada per un circuit amb les energies solars, eòlica i hidràulica; amb uns circuits 
maquetats amb rellotges solars,  molinets de vent i els usos que se’n fa de cada energia. 
 
Tallers a escollir : 
Molinet de vent amb pal   
Molinet de vent amb iman 
Rellotge de sol 
Nans amb materials reciclats 
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QUINA TERRA TENIM?: TALLER EXPERIMENTAL 

 
Taller experimental d’anàlisi i composició de la terra, estudi de les diferents necessitats 

del sòl per a la producció d’horta o jardineria i aprenentatge de la realització d’un 
compostatge casolà amb les propies restes orgàniques produïdes pels infants durant la 
seva estada a l’Auró 
 
 
PLANTEM NASSOS DE PALLASSOS: ACTIVITAT D’APRENENTATGE + TALLER FEM 
PLANTER 

 
Els pallassos són molt espavilats i saben cultivar-se els seus propis aliments, amb ells, 

visitarem els diferents horts de l’Auró, coneixent diferents tipus d’agricultura.Tot treballant la 
terra ens endinsarem en els diferents productes autòctons dels nostres dies, les èpoques 
en què hi ha cada fruit. Ens familiaritzarem amb les eines que s’utilitzen per treballar l’hort, 
estudiarem el calendari de sembres, el calendari llunar i farem planter per a poder treballar 
la nostra pròpia parcel-la. 
 
Taller a escollir : 
Planter 
Animals amb productes de l’hort : nap, patata, pastanaga… 
Jardí d’arrels (per emportar-se a l’escola i veure com evoluciona) 
 
 

LA CUINA DEL CIRC: ACTIVITAT APRENENTATGE + TALLER DE CUINA A TRIAR 

 
El trapecista d’aquest circ és un noi molt simpàtic que en sap molt de recol-lecció i 

transformació d’aliments i s’encarrega d’alimentar als seus companys per a que estiguin 
forts i sans per a fer bons espectacles...amb ell veurem com es transformaven els fruits de 
l’hort, del camp o del bosc. Descobrirem les diferents delícies que podem fer amb les 
nostres pròpies mans, tot fent pa, melmelada, galetes, mató... 
 
Tallers a escollir : 
Fem pa 
Fem galetes 
Fem bunyols de salvia 
Fem mató 
Fem melmelada 
 
 
EL BOTIQUÍ DELS EQUILIBRISTES: ACTIVITAT APRENENTATGE SENSORIAL + 
TALLER REMEIS NATURALS 

 
Els equilibristes del circ són un germà i una germana molt entremeliats que per 

aprendre tot el que saben fer han hagut de caure molts cops i fer-se moltes vegades 
mal...per això han aprés a trobar entre les plantes del bosc remeis naturals... Amb una 
introducció d’una de les seves aventures accidentades, ens endinsarem en el jardí de 
plantes medicinals de l’Auró, descobrirem els remeis naturals que ens ofereix la natura i 
farem un tast de diferents infusions d’aquestes plantes tant aromàtiques, finalitzarem el 
passeig sensorial amb un taller a triar entre molts dels primers auxilis casolans que ens 
ofereixen aquestes plantes. 
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Tallers a escollir : 
Xarops   Sabó    Unguents    Espelmes aromatiques 
Pasta de dents  olis    Coixins aromatics 
Cremes   Sals de bany    
FEM MÀGIA AMB LES FLORS: ACTIVITAT APRENENTATGE SENSORIAL + TALLER 
MANUALITAT 

 
Els mags tenen molts trucs per a fer màgia amb les flors, ens mostraran el jardí de 

plantes ornamentals i si sabem guardar bé el secret, ens ensenyaran quines tècniques 
utilitza per assecar les flors i quins treballs manuals es poden realitzar 
màgicament...Podrem portar cap a casa un record per decorar! 
 
Tallers a escollir : 
Quadres de flors seca Tanca -portes 
Centres de flors seca ambientadors secs 
Espelmes amb flors  Porta fotos 
Imans 
Arrecades 
Punts de llibre 
Llibretes forrades 
Colonies 
 
 
UN JARDI DE PALLASO : TALLER 

 
Amb gràcia i imaginació crearem un jardí original i divertit, i si el reguem bé li creixerà el 

cabell al pallasso!!. 
 
Taller a escollir: 
Sac i llabors. 
Pallasso de nap 
Pallasso de patata. 
 

 

TOCA, TOCA I RETOCA: JOC D’APRENENTATGE 

 
El joc del toca, toca ens ofereix una estona divertida de contacte directe amb els 

animals de la granja que retocarem creant un quadern de camp amb les dots artístiques 
dels infants a través d’un joc molt “animal”. 
 
 

LA GRANJA DELS MIMS: ACTIVITAT APRENENTATGE VIVENCIAL 

 
Els mims no parlen i escolten molt, per això han aprés tantes coses sobre els animals 

de la granja...ens explicaran moltes històries antigues sobre tradicions amb animals, ens 
faran viure el cercle de l’autogestió de la granja: veurem com la neteja dels corrals ens 
proporciona material per fer crèixer les verdures que menjem i com les restes d’aquestes 
tornen a alimentar els animals de la granja, ens ensenyarà com un bou treballa la terra o 
quines són les feines diàries a la granja, que els voldreu ajudar? 
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UN CIRC DE GRANJA: GIMCANA 

 
Aquesta gimcana és com fer malabars!! Amb l’estructura d’una gimcana de diferents 

tallers, coneixerem com es porta una cresta al cap, que trobar un ou no és tant fàcil com 
sembla, que munyir una vaca és tot un art, que els porcs poden ser molt entremeliats i un 
munt de sorpreses més! 
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A cop                 

d’història 
 
 

 

QUÈ ÉS AQUEST CENTRE D’INTERÈS?  

 
Les diferents èpoques de la història ens donen la resposta a preguntes com qui som? 

Perquè vivim així? Perquè tenim aquests veïns? D’on venen els números, qui es va 
inventar el calendari? Perquè plantem patates i mengem taronges?  Perquè bevem té, cafè 
i infusions pel mal de coll?  

Amb la caracterització dels monitors, els tallers i les activitats transportaran els infants  
en un viatge en el temps, regant la seva curiositat i fent créixer  els sentits de la investigació 
històrica.  

  

 És una proposta d’activitats carregades de folklore i cultura, on descobrirem els 
secrets del nostre país i del món que ens envolta.: viatges, teatre, jocs, gimcanes, rellotges 
de sol, curses d’orientació, mapes perduts...   

 
Amb l’objectiu clar de divertir-nos aprenent, sorprendre’ns de les respostes i retrobar 

històries que fan riure i somriure, recuperar sabers històrics, llegendes i rondalles 
catalanes, jocs tradicionals, etc...  

 

  

 PERQUÈ AQUEST EIX D’ANIMACIÓ?  

La història sempre ha portat una càrrega fascinant i especial: tots formem part d’ella. 
Ser protagonistes del saber popular, de les tradicions, dels valors culturals, i ser-ne els 
portaveus ens convida a descobrir el tresor que es guarda en els coneixements dels 
nostres avis i àvies, els valors que ens fan ser d’on som i com som.  

Conèixer el món i els veïns ens portarà a treballar la cooperació, la solidaritat i la 
riquesa que porta la multiculturalitat. En un món dinàmic com el que vivim, on les fronteres 
cada dia són més difoses, descobrir els misteris de les diferents cultures portarà als petits i 
grans a gaudir d’un món cultural i històric per explorar. 
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ACTIVITATS EIX D’ANIMACIÓ A COP 

D’HISTÒRIA 
 
 
L’EIX CRONOLÒGIC DE LA HISTÒRIA: ACTIVITAT APRENENTATGE + TALLER A 
TRIAR 

 
Seguint un eix cronològic sobre la història de la humanitat anirem descobrint els 

entorns de l’Auró, coneixent la flora del bosc de la Segarra de la mà dels diferents 
descobriments de cada època...finalitzarem l’activitat amb un taller de manualitats que 
representi alguna troballa històrica per la humanitat partint de la base dels productes 
naturals que ens ofereix el bosc. 
 
Tallers a escollir : 
Mòbil amb fulles, flors i fruits.    Clauers  Nius d’ocells amb ampolles 
Bossa d’olor amb flors silestres.   Tanca- portes 
Iman amb flors seques.    Porta fotos 
Collarets de fulles i flors, guix.   Pintem pedres 
Punts de llibre amb fulles naturals.  Pintem fulles 
 
 
LA HISTÒRIA DELS ANIMALS: GIMCANA 

 
Gimcana ambientada en un eix cronològic de l’evolució de les espècies de Darwin pels 

entorns de l’Auró, coneixerem els veïns animals que ens acompanyaran durant la nostra 
estada a l’Auró amagats pel bosc.  
 
Escollir 
Visita a la granja de l’auró.    Nius d’ocells amb material reciclat. 
Pinya de menjadora d’ocells. 
 
 
EL JARDÍ SENSORIAL DE L’AURÓ I EL SAC MISTERIÓS DE LES SENSACIONS: 

EXPERIÈNCIA SENSITIVA + JOC 

 
Després de treballar la sensibilitat tàctil, jugarem amb els sentits olorant, tocant o 

tastant plantes de bosc, d’horta o flors en un recorregut dintre el jardí sensorial de l’auró 
finalitzant l’activitat amb un joc d’endevinalles provocat i produït pels propis infants. 
 
 

RECUPERACIÓ DE RONDALLES POPULARS: ACTIVITAT DE NIT 

 
En una nit molt clara, i tot recuperant rondalles populars catalanes amb la companyia 

de la Casiopea, i a la fresca de la nit, de sobte, han començat a caure els estels del cel, 
han perdut el camí de tornada i necessiten la nostra ajuda, haurem de conèixer diferents 
constel-lacions per a trobar-los...els trobarem tots? 
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ON VIVIM: JOC 

 
Joc de simulació del sistema solar, on els nens/es interactúen en un joc animat que ens 

portarà a descubrir els planetes. Es pot acabar amb un taller de construcció de planetes, 
amb diferents funcionalitats. Es pot combinar amb el taller de “em dic planeta terra” 
 
 

EM DIC PLANETA TERRA: TALLER 

 
Taller d’investigació de les diferents textures, espècies i moviments naturals del planeta 

terra. S’adapta el taller segons l’objectiu que es pot especificar o ser més genèric.  
 
Taller a escollir: 
Construcció de planetes 
Construcció de la lluna 
Construcción d’un móvil del sistema solar 

 
 

EL JOC D’EN GALILEO GALILEI, LES LLUMS: ACTIVITAT DE NIT 

 
Amb un senzill joc de nit ambientat en la troballa que va fer en Galileo Galileu quan va 

suposar que la terra era rodona,  i tot utilitzant els infants per a representar diferents parts 
del sistema solar aprendrem on vivim nosaltes dintre d’aquest sistema, entendrem com és 
que la lluna té llum, com gira la terra, què són les galàxies i els forats negres... 
 
 

ELS AQÜÍFERS DELS ROMANS:JOC D’APRENENTATGE 

 
Històricament la sequera ha sigut una gran enemiga de la humanitat i de la natura, a 

través d’aquest joc ambientat en la bona pensada que van tenir els romans de canalitzar 
l’aigua, aprendrem d’on ve l’aigua, com ens arriba, com s’emmagatzema, com es 
contamina, com es pot reciclar i quins usos se li donen...tot això al voltant i dins l’escenari 
de la depuradora d’aigua biològica de l’Auró 
 
 

QUI VOL FER UN BON PAPER: MANUALITAT 

 
Aquesta manualitat ens ajudarà a conèixer els orígens dels papers que utilitzem 

quotidianament, aprofundint en els recursos naturals que ens ofereix el nostre entorn i en 
ensenyarà a el-laborar el nostre propi paper reciclat a través del taller artesanal, 
ornamentant-lo amb motius naturals: fulles, pètals de flors...el paper de tota la vida! 
 
 
I AIXO ON HO TIRO: JOC + TALLER 

 

Amb un divertit joc aprendrem perquè s’ha de reciclar i com es fa. Al finalitzar el joc, es 
realitzarà un taller amb alguna manualitat que ens ensenyarà les diferents variants de 
reutilitzar objectes ja desestimats.  
 
Tallers a escollir: 
Pot de llapis amb rotlles de cartró Cases d’ocells amb ampolles. 
Pinguí amb ampolles    Jardinera amb ampolles 
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ENERGIES HISTÒRIQUES: RODA DE TALLERS 

 
Divertida roda de tallers formada per un circuit amb les energies solars, eòlica i 

hidràulica; amb uns circuits maquetats amb rellotges solars,  molinets de vent i els usos que 
se’n fa de cada energia a pagès. 
 
Tallers a escollir : 
Molinet de vent amb pal   
Molinet de vent amb iman 
Rellotge de sol 
 
 
QUINA TERRA TENIM?: TALLER EXPERIMENTAL 

 
Taller experimental d’anàlisi i composició de la terra, estudi de les diferents necessitats 

del sòl per a la producció d’hora o jardineria i aprenentatge de la realització d’un 
compostatge casolà amb les propies restes orgàniques produïdes pels infants durant la 
seva estada a l’Auró. 

Es pot combinar amb l’hort historic segons l’extenció del taller I l’autonomia  dels 
participants. 
 
 

L’HORT HISTÒRIC: ACTIVITAT D’APRENENTATGE + TALLER FEM PLANTER 

 
Visitant els diferents horts de l’Auró, coneixerem els diferents tipus d’agricultura que 

s’han anat desenvolupant al llarg de la història.Tot treballant la terra ens endinsarem en els 
diferents productes autòctons dels nostres dies, les èpoques en què hi ha cada fruit. Ens 
familiaritzarem amb les eines que s’utilitzen per treballar l’hort, estudiarem el calendari de 
sembres, el calendari llunar i farem planter per a poder treballar la nostra pròpia parcel-la, 
recuperant així la saviesa dels nostres avis i àvies. 
 
Taller a escollir : 
Planter 
Animals amb productes de l’hort : nap, patata, pastanaga… 
Jardí d’arrels (per emportar-se a l’escola i veure com evoluciona) 
 
 
LA CUINA DE L’EDAT MITJANA: ACTIVITAT D’APRENENTATGE + TALLER DE 
CUINA A TRIAR 

 
Veurem com al llarg de la història s’han transformat els fruits de l’hort, del camp o del 

bosc. Descobrirem les diferents delícies que podem fer amb les nostres pròpies mans, tot 
fent pa, melmelada, galetes, mató...amb receptes de tota la vida! 
 
Tallers a escollir : 
Fem pa 
Fem galetes 
Fem bunyols de salvia 
Fem mató 
Fem melmelada 
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ELS SABERS DE LA PREHISTÒRIA: ACTIVITAT D’APRENENTATGE SENSORIAL + 
TALLER REMEIS NATURALS 

 
Les dones de les tribus de la prehistòria eren les encarregades de recollir les plantes 

medicinals dels voltants de les coves on vivien per a poder guarir a qualsevol de les 
persones amb les que vivíen... Amb una introducció d’una llegenda de la època, ens 
endinsarem en el jardí de plantes medicinals de l’Auró, descobrirem els remeis naturals que 
ens ofereix la natura i farem un tast de diferents infusions d’aquestes plantes tant 
aromàtiques, finalitzarem el passeig sensorial amb un taller a triar entre molts dels primers 
auxilis casolans que ens ofereixen aquestes plantes. 
 
Tallers a escollir : 
Xarops   Sabó   Unguents  Espelmes aromatiques 
Pasta de dents  olis 
Cremes   Sals de bany   Coixins aromatics 
 
UN PETIT JARDI :  

 
Després d’haver conegut els jardins de l’Auró, elaborarem el nostre propi jardí. A través 

de plantes ornamentals, estructurarem i plantarem un petit jardí en un recipient que ens 
endurem a casa per cuidar-lo cada dia.  
 
Tallers a escollir : 
Plantar en un test. 
Plantar en una plata plana. 
Plantar amb formes animals : 

- Un nap 
- Una patata 
- Una bossa de serradures amb llabors que seràn els cabells . 

 

ELS INVENTORS I LES INVENTORES: ACTIVITAT APRENENTATGE SENSORIAL + 

TALLER MANUALITAT 

 
Després d’inspeccionar els jardins de flors ornamentals de l’Auró, i d’escoltar les 

diferents tècniques d’assecatge, deixarem volar la imaginació a veure si som capaces de 
tenir una gran idea a l’hora de transformar unes flors en algun motiu decoratiu per 
emportar-nos a casa...mai està tot inventat!! 
 
Tallers a escollir : 
Quadres de flors seca Tanca -portes 
Centres de flors seca ambientadors secs 
Espelmes amb flors  Porta fotos 
Imans    Colònies 
Arracades    Llibretes folrades 
Punts de llibre 
 

TOCA, TOCA I RETOCA: JOC D’APRENENTATGE 

 
El joc del toca, toca ens ofereix una estona divertida de contacte directe amb els 

animals de la granja que retocarem creant un quadern de camp amb les dots artístiques 
dels infants a través d’un joc molt “animal”. 
Elaboració d’un joc amb quadern de treball. 
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UNA HISTORIA MOLT BESTIA: ACTIVITAT D’APRENENTATGE VIVENCIAL 

 
Els animals han sigut uns grans aliats per als humans al llarg de la història de 

l’agricultra i la ramaderia...a l’Auró hi viu un personatge que sap moltes històries antigues 
sobre tradicions amb animals, ens farà viure el cercle de l’autogestió de la granja: veurem 
com la neteja dels corrals ens proporciona material per fer crèixer les verdures que menjem 
i com les restes d’aquestes tornen a alimentar els animals de la granja, ens ensenyarà com 
un bou treballa la terra o quines són les feines diàries a la granja, que el voldreu ajudar? 
 

 

UN HISTÒRIC DIA A LA GRANJA!!: GIMCANA 

 
Amb l’estructura d’una gimcana de diferents tallers, coneixerem com es porta una 

cresta al cap, que trobar un ou no és tant fàcil com sembla, que munyir una vaca és tot un 
art, que els porcs poden ser molt entremeliats i un munt de sorpreses més! Serà una 
gimcana històrica! 
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aventura i 
natura 

 
QUÈ ÉS AQUEST CENTRE D’INTERÈS?  

 
El nostre planeta és el nostre tresor més gran. Conèixer la diversitat que l’habita 

ens portarà a entendre el seu valor real, a estimar-lo i cuidar-lo des de la fascinació de 
les diferents espècies animals i vegetals.  

 
La fauna i flora de Catalunya i dels entorns de la Segarra ens conviden a entrar en 

un món natural apassionant. 
 
 
A través de la naturalesa i amb la caracterització dels monitors, els tallers i els 

jocs ens conduiran a trobar nous amics com les cabres, els cavalls, els ànecs, les 
gallines amb els seus pollets, les ovelles, els ocells, les cuques del bosc i tots els seus 
habitants secrets, que viuen amagats i dels que aprendrem a reconèixer-ne les 
petjades, les marques i els seus diferents hàbitats.  

 
Les plantes i els arbres ens ensenyaran que cuidar-los es tornar-los l’aire que ells 

ens donen, aprendrem que fer-los viure ens portarà a tenir un futur bonic i verd.  
Que les floretes que trobem al costat del camí són una farmàcia que el bosc ens 

regala, i que el sabó i les espelmes no són només a la botiga del costat de casa.  
  

 

 

PERQUÈ AQUEST EIX D’ANIMACIÓ?  

Treballar l’ educació mediambiental , a través del joc i la diversió, en un entorn natural 
on es pot viure en primera persona la importància dels recursos naturals ens portarà a 
descobrir tot el poder que tenim a les nostres mans per preservar un planeta que ens 
demana ajuda.  

Les energies renovables, la importància del reciclatge i la reutilització, com podem 
aconseguir objectes sorprenents a través de materials que hauríem llençat.  

El cicle de l’aigua, les diferents maneres de recuperar-la i d’aconseguir-la, veient-les 
com a l’auró les portem a la pràctica, aprendre a jugar tot cuidant-la.  
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Plantar, cuidar, recollir, transformar les diferents plantes i hortalisses, descobrir 
espècies que estan en vies d’extinció i participar en la seva recuperació.  

A través de les llavors que ens dona el Banc de Llavors “esporus” , serem els 
protagonistes de veure crèixer i reproduir-se espècies de tomàquets, d’enciams i d’altres 
hortalisses autòctones catalanes.  

Pujar a una tirolina, baixar pel pont de mico, descobrir les orientacions que ens ofereix 
el bosc en una cursa d’orientació, passar per la pista americana, els jocs d’aventura us 
esperen a l’Auró...! 

 

Activitats eix d’animació 

aventura i natura : 
 
 

EL NOSTRE AMIC EL BOSC: ACTIVITAT APRENENTATGE + TALLER A TRIAR 

 
Anirem descobrint els entorns de l’Auró, coneixent la flora del bosc de la Segarra. 

Acabarem fent una manualitat  amb  la base dels productes naturals que ens ofereix el 
bosc. 
 
Tallers a escollir : 
Mòbil amb fulles, flors i fruits.    Clauers  Nius d’ocells amb ampolles 
Bossa d’olor amb flors silestres.   Tanca- portes 
Iman amb flors seques.    Porta fotos 
Collarets de fulles i flors, guix.   Pintem pedres 
Punts de llibre amb fulles naturals.  Pintem fulles 
 
 
SEGUIM, ESCOLTEM I PARLEM AMB ELS NOSTRES VEINS: GIMCANA 

 
Gimcana que ens portarà pels entorns de l’Auró, on descobrirem petjades, escoltarem 

sorolls del bosc i coneixerem els veïns animals que ens acompanyaran durant la nostra 
estada a l’Auró. 
 
 
Taller a escollir 
Visita a la granja de l’auró.    Nius d’ocells amb material reciclat. 
Pinya de menjadora d’ocells 
 

 

ELS SECRETS CECS DEL JARDI I EL SAC MISTERIÓS DE LES SENSACIONS: 

EXPERIÈNCIA SENSITIVA + JOC 
 

Després de treballar la sensibilitat tàctil, jugarem amb els sentits olorant, tocant o 
tastant plantes de bosc, d’horta o flors en un recorregut dintre el jardí sensorial de l’auró 
finalitzant l’activitat amb un joc d’endevinalles provocat i produït pels propis infants. 
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ON VIVIM : JOC 

 
Joc de simulació del sistema solar, on els nens/es interactúen en un joc animat que ens 

portarà a descubrir els planetes. Es pot acabar amb un taller de construcció de planetes, 
amb diferents funcionalitats. Es pot combinar amb el taller “em dic planeta terra”. 
 
 

EM DIC PLANETA TERRA:  TALLER 

 
Taller d’investigació de les diferents textures, espècies i moviments naturals del planeta 

terra. S’adapta el taller segons l’objectiu que es pot especificar o ser més genèric.  
 
Taller a escollir: 
Construcció de planetes 
Construcció de la lluna 
Construcción d’un móvil del sistema solar 

 
 

UNA LLUM AL CEL : ACTIVITAT DE NIT 

 
Observant les estrelles ens adonarem que n’hi ha que cauen, i que es perden… i les 

buscarem! 
 
 

EL JOC DE GALILEO GALILEI : ACTIVITAT DE NIT 

 
Amb un senzill joc de nit ambientat en la troballa que va fer en Galileo Galileu quan va 

suposar que la terra era rodona,  i tot utilitzant els infants per a representar diferents parts 
del sistema solar aprendrem on vivim nosaltes dintre d’aquest sistema, entendrem com és 
que la lluna té llum, com gira la terra, què són les galàxies i els forats negres... 
 
 

RECUPERACIÓ DE RONDALLES POPULARS: ACTIVITAT DE NIT 

 
En una nit molt clara, i tot recuperant rondalles populars catalanes amb Casiopea a la 

fresca de la nit, de sobte, han començat a caure els estels del cel, han perdut el camí de 
tornada i necessiten la nostra ajuda, haurem de conèixer diferents constel-lacions per a 
trobar-los...els trobarem tots?? 
 
 

EL TRESOR DE L’AIGUA : JOC D’APRENENTATGE 

 
Històricament la sequera ha sigut una gran enemiga de la humanitat i de la natura, a 

través d’aquest joc ambientat en la bona pensada que van tenir els romans de canalitzar 
l’aigua, aprendrem d’on ve l’aigua, com ens arriba, com s’emmagatzema, com es 
contamina, com es pot reciclar i quins usos se li donen...tot això al voltant i dins l’escenari 
de la depuradora d’aigua biològica de l’Auró 
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QUI VOL FER UN BON PAPER?: MANUALITAT 

 
Aquesta manualitat ens ajudarà a conèixer els orígens dels papers que utilitzem 
quotidianament, aprofundint en els recursos naturals que ens ofereix el nostre entorn i en 
ensenyarà a el-laborar el nostre propi paper reciclat a través del taller artesanal, 
ornamentant-lo amb motius naturals: fulles, pètals de flors...el paper de tota la vida! 
 
 
I AIXO ON HO TIRO? TALLER 

 

Amb un divertit joc aprendrem perquè s’ha de reciclar i com es fa. Al finalitzar el joc, es 
realitzarà un taller amb alguna manualitat que ens ensenyarà les diferents variants de 
reutilitzar objectes ja desestimats.  

 
Tallers a escollir: 
Pot de llapis amb rotlles de cartró Cases d’ocells amb ampolles. 
Pinguí amb ampolles 
Jardinera amb ampolles 

 

 

CARREGA’T LES PILES: RODA DE TALLERS 

 
Divertida roda de tallers formada per un circuit amb les energies solars, eòlica i 

hidràulica; amb uns circuits maquetats amb rellotges solars,  molinets de vent i els usos que 
se’n fa de cada energia a pagès. 
 
Tallers a escollir : 
Molinet de vent amb pal   
Molinet de vent amb iman 
Rellotge de sol 
 
 

QUINA TERRA TENIM?: TALLER EXPERIMENTAL 

 
Taller experimental d’anàlisi i composició de la terra, estudi de les diferents necessitats 

del sòl per a la producció d’hora o jardineria i aprenentatge de la realització d’un 
compostatge casolà amb les propies restes orgàniques produïdes pels infants durant la 
seva estada a l’Auró. 
 

UN REBOST A TERRA: ACTIVITAT D’APRENENTATGE + TALLER FEM PLANTER 

 
Visitant els diferents horts de l’Auró, coneixerem els diferents tipus d’agricultura que 

s’han anat desenvolupant al llarg de la història.Tot treballant la terra ens endinsarem en els 
diferents productes autòctons dels nostres dies, les èpoques en què hi ha cada fruit. Ens 
familiaritzarem amb les eines que s’utilitzen per treballar l’hort, estudiarem el calendari de 
sembres, el calendari llunar i farem planter per a poder treballar la nostra pròpia parcel-la, 
recuperant així la saviesa dels nostres avis i àvies. 
 
Taller a escollir : 
Planter 
Animals amb productes de l’hort : nap, patata, pastanaga… 
Jardí d’arrels (per emportar-se a l’escola i veure com evoluciona 
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DE L’HORT AL POT: ACTIVITAT D’APRENENTATGE + TALLER DE CUINA A TRIAR 

 
Veurem com al llarg de la història s’han transformat els fruits de l’hort, del camp o del 

bosc. Descobrirem les diferents delícies que podem fer amb les nostres pròpies mans, tot 
fent pa, melmelada, galetes, mató...amb receptes de tota la vida! 
 
Tallers a escollir : 
Fem pa 
Fem galetes 
Fem bunyols de salvia 
Fem mató 
Fem melmelada 
 
 

LES PLANTES MAGIQUES: ACTIVITAT D’APRENENTATGE SENSORIAL + TALLER 
REMEIS NATURALS 

 
Les dones de les tribus de la prehistòria eren les encarregades de recollir les plantes 

medicinals dels voltants de les coves on vivien per a poder guarir a qualsevol de les 
persones amb les que vivíen... Amb una introducció d’una llegenda de la època, ens 
endinsarem en el jardí de plantes medicinals de l’Auró, descobrirem els remeis naturals que 
ens ofereix la natura i farem un tast de diferents infusions d’aquestes plantes tant 
aromàtiques, finalitzarem el passeig sensorial amb un taller a triar entre molts dels primers 
auxilis casolans que ens ofereixen aquestes plantes. 
 
Tallers a escollir : 
Xarops 
Cremes 
Unguents 
Pasta de dents 
Sabó 
Sals de bany 
Espelmes aromatiques 
Coixins aromatics 
olis 
 
COM NEIXEN LES PLANTES: ACTIVITAT APRENENTATGE SENSORIAL + TALLER 

MANUALITAT 

 
Després d’inspeccionar els jardins de flors ornamentals de l’Auró, i d’escoltar les 

diferents tècniques d’assecatge, deixarem volar la imaginació a veure si som capaces de 
tenir una gran idea a l’hora de transformar unes flors en algun motiu decoratiu per 
emportar-nos a casa...mai està tot inventat!! 
 
Tallers a escollir : 
Quadres de flors seca Tanca -portes 
Centres de flors seca ambientadors secs 
Espelmes amb flors  Porta fotos 
Imans    Colonies 
Arrecades    Llibretes forrades 
Punts de llibre 
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DEL BOSC A CASA: TALLER 

 
Les caramenaires eren les encarregades de recollir les plantes medicinals dels voltants 

de les coves i del bosc per a poder guarir a qualsevol de les persones amb les que vivíen... 
Amb una introducció d’una llegenda de la època, ens endinsarem en el jardí de plantes 
medicinals de l’Auró, descobrirem els remeis naturals que ens ofereix la natura i farem un 
tast de diferents infusions d’aquestes plantes tant aromàtiques, finalitzarem el passeig 
sensorial amb un taller a triar entre molts dels primers auxilis casolans que ens ofereixen 
aquestes plantes. 
 
Tallers a escollir : 
Xarops    olis 
Cremes    Coixins aromatics 
Unguents    Espelmes aromatiques 
Pasta de dents   Sals de bany 
Sabó 
 
 

QUINES FLORS: TALLER 

  

Després d’haver conegut els jardins de l’Auró, elaborarem el nostre propi jardí. A través 
de plantes ornamentals, estructurarem i plantarem un petit jardí en un recipient que ens 
endurem a casa per cuidar-lo cada dia.  
 
Tallers a escollir : 
Plantar en un test. 
Plantar en una plata plana. 
Plantar amb formes animals : 

- Un nap 
- Una patata 
- Una bossa de serradures amb llabors que seràn els cabells . 

 

AQUESTA FLOR ES UN QUADRE: TALLER 

 
Després d’inspeccionar els jardins de flors ornamentals de l’Auró, i d’escoltar les 

diferents tècniques d’assecatge, deixarem volar la imaginació a veure si som capaces de 
tenir una gran idea a l’hora de transformar unes flors en algun motiu decoratiu per 
emportar-nos a casa...mai està tot inventat!! 
 
Tallers a escollir : 
Quadres de flors seca Tanca -portes   Punts de llibre 
Centres de flors seca ambientadors secs   Llibretes forrades 
Espelmes amb flors  Porta fotos    Colonies 
Imans    Arrecades 
 
 

TOCA, TOCA : JOC D’APRENENTATGE 

 
El joc del toca, toca ens ofereix una estona divertida de contacte directe amb els 

animals de la granja que retocarem creant un quadern de camp amb les dots artístiques 
dels infants a través d’un joc molt “animal”. 
 



  34 

 

VIURE A LA GRANJA: ACTIVITAT D’APRENENTATGE VIVENCIAL 

 
Els animals han sigut uns grans aliats per als humans al llarg de la història de 

l’agricultra i la ramaderia...a l’Auró hi viu un personatge que sap moltes històries antigues 
sobre tradicions amb animals, ens farà viure el cercle de l’autogestió de la granja: veurem 
com la neteja dels corrals ens proporciona material per fer crèixer les verdures que menjem 
i com les restes d’aquestes tornen a alimentar els animals de la granja, ens ensenyarà com 
un bou treballa la terra o quines són les feines diàries a la granja, que el voldreu ajudar? 
 
 
CUIDEM EL CORRAL: GIMCANA 

 
Amb l’estructura d’una gimcana de diferents tallers, coneixerem com es porta una 

cresta al cap, que trobar un ou no és tant fàcil com sembla, que munyir una vaca és tot un 
art, que els porcs poden ser molt entremeliats i un munt de sorpreses més! Serà una 
gimcana històrica! 
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 Astèrix  

i  

obèlix 
 
 

QUÈ ÉS AQUEST CENTRE D’INTERÈS?  

 

Astèrix i Obèlix són uns personatges de còmic que han divertit durant generacions a petits i grans. 

Endinsar-se dins el seu poblat, i viure al seu costat les inesgotables aventures que sempre els 

acompanyen, faran de les colòneis a l’Auró una autèntica porta d’entrada al món de la màgia i la 

imaginació.  

La caracterització dels monitors i dels entorns de la casa de colònies, ens endinsen en el món dels 

gals i dels romans, amb divertides activitats submergides en l’humor i la fantasia.  

 

PERQUÈ AQUEST EIX D’ANIMACIÓ?  
 

De la mà d’aquests divertits personatges podem aprendre els valors de la companyonia i la solidaritat, 

la importància de la cultura romana en l’herència que ens ha arribat als nostres dies, i acostar-nos als 

valors de la natura i de la cultura de pagès.   

 

 

ACTIVITATS EIX D’ANIMACIÓ de 

L’ÀSTÈRIX I L’OBÈLIX 

 
 

ANEM A INVESTIGAR LA GAL·LIA!!: ACTIVITAT D’APRENENTATGE AMB GIMCANA 

+ TALLER A TRIAR 

 
L’Astèrix i l’Obèlix estàven aborrits, així que han decidit endinsar-se al bosc i camuflar-

se dins els entrenaments dels romans, per riure una mica. Ens disfrassarem de gals, i 
superarem totes les proves insòlites que us pogueu imaginar que els legionaris romans ens 
poden  preparar dins d’un bosc...és un joc divertit i que ens ajudarà a conèixer el bosc de 
l’entorn de l’Auró. 
 
Tallers a escollir : 
Mòbil amb fulles, flors i fruits.    Clauers  Nius d’ocells amb ampolles 
Bossa d’olor amb flors silestres.   Tanca- portes 
Iman amb flors seques.    Porta fotos 
Collarets de fulles i flors, guix.   Pintem pedres 
Punts de llibre amb fulles naturals.  Pintem fulles 
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L’OBÈLIX SE’N VA A BUSCAR PORCS SENGLARS: ACTIVITAT D’APRENENTATGE + 

JOC DE PISTES + TALLER A ESCOLLIR 

 
Joc de pistes per les rodalies de la casa on les diferents proves tenen com a principal 

objectiu localitzar i aconseguir caçar el senglar que busca el nostre personatge amb 
l’estòmac més gran! Aprendrem quins altres animals són veïns del menjar preferit de 
l’Obèlix tot fomentant l’astúcia i el treball en equip. 
 
Taller a escollir 
Visita a la granja de l’auró.    Nius d’ocells amb material reciclat. 
Pinya de menjadora d’ocells. 
 
 

EL JARDÍ MAGIC DEL POBLAT I EL SAC MISTERIÓS DE LES SENSACIONS: 

EXPERIMENTACIÓ SENSITIVA + JOC 

 
Després de treballar la sensibilitat tàctil, jugarem amb els sentits olorant, tocant o 

tastant plantes de bosc, d’horta o flors en un recorregut dintre el jardí sensorial de l’auró 
finalitzant l’activitat amb un joc d’endevinalles provocat i produït pels propis infants. 
 

 

QUE EL CEL NO ENS CAIGUI AL CAP!!: ACTIVITAT DE NIT 

 
Als nostres amics del poblar gal, només hi ha una cosa que els faci por: que el cel els 

caigui damunt del cap! Però una nit d’estiu, i sense cap avís del druida, les estrelles 
comencen a caure sobre els nostres amics...si ens cauen a les mans potser les coneixerem 
millor? 
 

 

 

ON VIVIM: JOC 

 
Joc de simulació del sistema solar, on els nens/es interactúen en un joc animat que ens 

portarà a descubrir els planetes. Es pot acabar amb un taller de construcció de planetes, 
amb diferents funcionalitats. Es pot combinar amb el taller de “em dic planeta terra” 
 
 

EM DIC PLANETA TERRA: TALLER 

 
Taller d’investigació de les diferents textures, espècies i moviments naturals del 

planeta terra. S’adapta el taller segons l’objectiu que es pot especificar o ser més genèric.  
 
Taller a escollir: 
Construcció de planetes 
Construcció de la lluna 
Construcción d’un móvil del sistema solar 
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LES LLUMS I LA POCIÓ MÀGICA: ACTIVITAT DE NIT 

 
Joc de nit que té com a fil conductor la beguda més coneguda d’aquests personatges 

de còmic. Es formaran dos equips: els gals i els romans, tots dos volen aconseguir la poció 
màgica guardada pel druida Panoràmix en un campament amagat dins del bosc, hauran de 
representar diferents parts del sistema solar per a que la poció sigui màgica del tot. D’un 
forma lúdica aprendrem on vivim nosaltes dintre d’aquest sistema, entendrem com és que 
la lluna té llum, com gira la terra, què són les galàxies i els forats negres...fomentarem la 
pèrdua de la por a la nit i el treball en equip, així com l’astúcia i l’habilitat de desplaçament 
en zones boscoses.  
 
 

ELS PEIXOS DE L’ORDRALFABÈTIX: JOC D’APRENENTATGE 

 
Ordralfabètix és el peixater del poble, i no hi ha res que el faci enfadar més que li diguin 

que el seu peix fa pudor! En aquest joc totes les proves giren al voltant de l’aigua on viuen 
els seus peixos i tot jugant, aprendrem d’on ve l’aigua, com ens arriba, com 
s’emmagatzema, com es contamina, com es pot reciclar i quins usos se li donen...tot això 
dins l’escenari de la depuradora d’aigua biològica de l’Auró 
 
 

QUI VOL FER UN BON PAPER?: MANUALITAT 

 
L’Asseguratòrix és el bard del poble, l’encarregat de transmetre històries, llegendes i 

poemes a la resta de personatges del poblat, però té molt mala memòria i necessita molt 
paper on escriure tot el que sap... ens ajudarà a conèixer els orígens dels papers que 
utilitzem quotidianament, aprofundint en els recursos naturals que ens ofereix el nostre 
entorn i en ensenyarà a el-laborar el nostre propi paper reciclat a través del taller artesanal, 
ornamentant-lo amb motius naturals: fulles, pètals de flors...quines històries hi escriureu? 
 
 
I AIXO ON HO TIRO: JOC + TALLER 

 

Amb un divertit joc aprendrem perquè s’ha de reciclar i com es fa. Al finalitzar el joc, es 
realitzarà un taller amb alguna manualitat que ens ensenyarà les diferents variants de 
reutilitzar objectes ja desestimats.  
 
Tallers a escollir: 
Pot de llapis amb rotlles de cartró Cases d’ocells amb ampolles. 
Pinguí amb ampolles    Jardinera amb ampolles 
 
 
 
LES ENERGIES DE SETANTASIX: RODA DE TALLERS 

 
En aquesta nova aventura, l’Astèrix s’enfronta a unes proves per a aconseguir alliberar 

en Panoràmix de les mans dels romans que han aconseguit pendre’l presoner. És una 
divertida roda de tallers formada per un circuit amb les energies solars, eòlica i hidràulica; 
amb uns circuits maquetats amb rellotges solars,  molinets de vent i els usos que se’n fa de 
cada energia que ens donaran la força suficient per a alliberar en Panoràmix! 
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Tallers a escollir : 
Molinet de vent amb pal   
Molinet de vent amb iman 
Rellotge de sol 
 
 

QUINA TERRA ES LA GAL·LA?: TALLER EXPERIMENTAL 

 
Taller experimental d’anàlisi i composició de la terra, estudi de les diferents 

necessitats del sòl per a la producció d’hora o jardineria i aprenentatge de la realització d’un 
compostatge casolà amb les propies restes orgàniques produïdes pels infants durant la 
seva estada a l’Auró. 
 
 

L’HORT DE LA KARABELLA: ACTIVITAT D’APRENENTATGE + TALLER FEM PLANTER  

 
Karabella és la dona del Cap del poblat gal, i té una llarga experiència en el cultiu 

d’aliments naturals. En aquesta activitat, ens convida a compartir el seu pou de saviesa. 
Ens ensenyarà l’hort del poblat, i ens ajudarà a iniciar-nos en el nostre propi pam de terra. 
Un bonic i prometedor planter serà el testimoni del nostre pas per les mans de Karabella. 

 Amb aquesta activitat els infants s’introdueixen en el món agrari i descobreixen la 
importància d’aquest rebost natural. 
 
Taller a escollir : 
Planter 
Animals amb productes de l’hort : nap, patata, pastanaga… 
Jardí d’arrels (per emportar-se a l’escola i veure com evoluciona) 
 
 

LA CUINA DE LA FARBALÀ: ACTIVITAT D’APRENENTATGE + TALLER DE CUINA A 
TRIAR 

 
La Farbalà és una noia molt bonica i dolça, que té a l’Obèlix perdudament enamorat. A 

més a més, cuina de meravella i ens ensenyarà el secret de la recol-lecció dels productes 
de l’hort i la seva transformació. Descobrirem les diferents delícies que podem fer amb les 
nostres pròpies mans, tot fent pa, melmelada, galetes, mató... 
 
Tallers a escollir : 
Fem pa 
Fem galetes 
Fem bunyols de salvia 
Fem mató 
Fem melmelada 
 
 

PANORÀMIX I LES SEVES PLANTES: ACTIVITAT D’APRENENTATGE SENSORIAL + 
TALLER REMEIS NATURALS 

 
En Panoràmix és el druida del poblat, i ningú no sap exactament quants anys té, però la 

seva llarga barba blanca és testimoni de moltes dècades d’experiència. És l’únic 
coneixedor de la fòrmula de la Poció màgica que torna invencible a qui se la beu, i que és 
el secret més ben guardat del poble.  
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De la mà d’en Panoràmix, ens endinsarem en el jardí de plantes medicinals de l’Auró, 
descobrirem els remeis naturals que ens ofereix la natura i farem un tast de diferents 
infusions d’aquestes plantes tant aromàtiques, finalitzarem el passeig sensorial amb un 
taller a triar entre molts dels primers auxilis casolans que el druida fa servir per guarir als 
personatges del poblat quan es fan mal. 
 
 
Tallers a escollir : 
Xarops    olis 
Cremes    Coixins aromatics 
Unguents    Espelmes aromatiques 
Pasta de dents   Sals de bany 
Sabó 
 

 

UN PETIT JARDI :  

Després d’haver conegut els jardins de l’Auró, elaborarem el nostre propi jardí. A través 
de plantes ornamentals, estructurarem i plantarem un petit jardí en un recipient que ens 
endurem a casa per cuidar-lo cada dia.  
 
Tallers a escollir : 
Plantar en un test. 
Plantar en una plata plana. 
Plantar amb formes animals : 

- Un nap 
- Una patata 
- Un ninot fet de bossa . 

 

 

LES FLORS MÀGIQUES DEL POBLAT!!: ACTIVITAT D’APRENENTATGE SENSORIAL 
. GIMCAMA 

 

A través d’un joc de pista descobrirem les diferents plantes i flors que es troven als 
voltants de l’auró. Es pot combinar amb el taller “aquesta flor és un quadre” O  es pot fer un 
quadern de treball.  
 
 
AQUESTA FLOR ES UN QUADRE. TALLER 

  
Cleopàtra és la reina d’Egipte i gran amiga de l’Astèrix, al poblat han plantat un munt de 

flors de molts colors i formes per a poder obsequiar-la cada cop que es veuen. L’Astèrix 
ens mostrarà amb orgull el seu jardí de plantes ornamentals, explicant-nos per a que utilitza 
totes les flors que té al voltant, ens ensenyarà quines tècniques utilitza per assecar les flors 
i quins treballs manuals es poden realitzar...Podrem portar cap a casa un record per 
decorar! 
 
 
Tallers a escollir : 
Quadres de flors seca Tanca -portes   Arracades 
Centres de flors seca ambientadors secs   Llibretes folrades 
Espelmes amb flors  Porta fotos    Colònies 
Imans    Punts de llibre 
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TOCA, TOCA : JOC D’APRENENTATGE  

 
El joc del toca, toca ens ofereix una estona divertida de contacte directe amb els 

animals de la granja que retocarem creant un quadern de camp amb les dots artístiques 
dels infants a través d’un joc molt “animal”. 
 
 

LA GRANJA D’ESAUTOMATIX: APRENENTATGE VIVENCIAL 

 
En Edatdepètrix és l’home més vell del poblat i tothom el valora molt per que sap 

moltes històries antigues sobre tradicions amb animals, ens farà viure el cercle de 
l’autogestió de la granja: veurem com la neteja dels corrals ens proporciona material per fer 
crèixer les verdures que mengem i com les restes d’aquestes tornen a alimentar els 
animals de la granja, ens ensenyarà com un bou treballa la terra o quines són les feines 
diàries a la granja, que el voldreu ajudar? 
 
 
OBELIX DEIXA LA CABRA!: GIMCANA 

 
Amb l’estructura d’una gimcana de diferents tallers, coneixerem com es porta una 

cresta al cap, que trobar un ou no és tant fàcil com sembla, que munyir una vaca és tot un 
art, que els porcs poden ser molt entremeliats i un munt de sorpreses més...i tot això amb 
els animals amagadissos,  ja que l’Idèfix, el gos de l’Astèrix volta per allà ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


