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Ha arribat el temps de collir castanyes i Lleure i Aventura fa una gran festa a la casa de
colonies Can Solà, la castanyada.
Collir-les no les collim, aixó si, ens les mengem!
A la excursió pel bosc, esbrinarem qui hi viu i que ens ha preparat.
Aquesta proposta va adreçada a tots els nens i nenes.

OBJECTIUS
 Que els nens i nenes s’ho passin d’allò més bé gaudint d’una festa popular
i tant nostra com és la Castanyada.
 Promoure el interès per aquests tipus de manifestacions populars a través
de la cançó, el joc i la dansa.
 Potenciar el seu sentiment de pertinença a un grup de població amb una
cultura pròpia.
 Motivar la seva curiositat per tot allò referent a l’ecosistema del bosc.

REBUDA I PRESENTACIÓ
Quant arribeu a la casa de colònies, el/la coordinador/a i els monitors/es donaran la
benvinguda a els/les nens/es i els/les Mestres i us acompanyaran als serveis i
esmorzareu.
Mentre esmorzen, els monitors/es ensenyaran diferents cançons de cultura tradicional
catalana (cançó de la castanya, marrameu torra castanyes, etc).
Quan hàgiu acabat, els monitors/es reuniran a tots els nens per cicles o cursos i els
explicaran que venen a fer a la casa de colònies mitjançant jocs de presentació.
Per començar, explicaran la història de Maria Castanyera, que tornant de la muntanya
de recollir castanyes, ha tingut un accident i ha perdut, cistell i castanyes.
Com que ja és vella i no pot ajupir-se, ens ha marcat amb una sèrie de jocs i proves on
li han caigut les castanyes i entre tots i totes les anirem a replegar.

EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL
PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ
9.00h-10.30.-

Arribada i descoberta
i presentació de la Sortida

Activitat dirigida
monitors/ mestres

Esmorzar

Temps a càrrec
monitors/ mestres

La Maria Castanyera

Temps a càrrec monitors

Recorregut “El Bosc de la
Tardor”

Temps a càrrec monitors

Dinar

Temps a càrrec mestres

Jocs i Danses amb
La Maria Castanyera

Temps a càrrec monitors

Comiat

Temps a càrrec
monitors/ mestres

10.30.-11.00.-

11.00.-11.30.-

11.30.-13.00.-

13.00.-14.00.-

14.00.-15.30.-

15.30.-.........

PLANNING
Per grups i amb un cistell, anirem a cercar les castanyes que trobarem al bosc i que
ens proposaran de superar un joc (ja que sinó ho fem la Maria Castanyera li podria
saber molt greu). Per grups seguirem itineraris diferents per anar a cercar les
castanyes, de manera que, si podem, no haguem d’esperar a un altre grup.
Desprès marxarem tots junt a trobar a la Maria Castanyera fins a la seva paradeta on
estarà fent les castanyes.
Allà hi haurà la Maria Castanya que parlarà una estona amb els nens, els explicarà
quatre coses i els preguntarà si han collit les castanyes.

RECORREGUT “El Bosc de la Tardor”
Sortida / punt de reunió. Coneixença de la

Parada 4. Animals que viuen a la tardor en

Maria la Castanyera, explicació de l’activitat

els boscos

als infants.
Parada 5. Fruits de la tardor
Parada 1. Clima i Estacions de l’any.
Explicació de les estacions i de les seves

Parada 6. És una parada comuna al final del
trajecte. Explicació del conte del palló i la

característiques típiques.

castanya,

i

trobada

amb

Maria

la

Parada 2. Arbres i els seus colors.

Castanyera, a on posarem en comú el que

Explicació dels arbres que ens envolten,

hem trobat.

diferenciació dels arbres entre fulla caduca i
fulla perenne, un cop feta

la separació,

explicar els colors dels arbres a la tardor.

Anem a fer paperines de castanyes.
1. Situació: Al punt de reunió.
2. Objectiu: Realitzar una paperina per

Parada 3. Plantes i flors. Explicació de les
plantes que ens envolten i
entre

els

arbres,

arbustos

posar les castanyes.

diferenciació
i

plantes.

Explicació de les plantes aromàtiques, que
es poden trobar normalment als boscos
mediterranis (principalment romaní i

Com juguem: Donarem a cada infant una
paperina on posarà el seu nom, tot
seguit amb els dits i una mica de pintura i
marcarà la seva mà. Deixarem les
paperines apunt per quan anem a

menjar

castanyes

DESPRÈS DE DINAR. Jocs, música i Castanyada.
Mentre la Maria Castanya ens acaba de coure les castanyes aprofitarem per fer un
farigola)
parell
de jocs, o danses. Quan acabem, anirem tot cantant a menjar-nos les castanyes

ben calentones.
“Oh!! La Maria ha tingut que marxar però ens ha deixat un regal......una paperina de
castanyes ben calentones!!!”

COMIAT
Un cop hem cantat, ballat i menjat castanyes, aprofitarem per anar a fer pipi abans de
marxar cap a casa.

CICLE MITJÀ
PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ
9.00h-10.30.-

Arribada i descoberta
i presentació de la Sortida

Activitat dirigida
monitors/ mestres

Esmorzar

Temps a càrrec
monitors/ mestres

La Maria Castanyera

Temps a càrrec monitors

Circuit d'orientació
amb proves de tardor
i
Jocs tradicionals

Temps a càrrec monitors

Dinar

Temps a càrrec mestres

Jocs i Danses amb
La Maria Castanyera

Temps a càrrec monitors

Comiat

Temps a càrrec
monitors/ mestres

10.30.-11.00.-

11.00.-11.30.-

11.30.-13.00.-

13.00.-14.00.-

14.00.-15.30.-

15.30.-.........

PLANNING
Per grups i amb l'ajut d'un roadbook o petit mapa de la instal·lació, anirem a cercar les
castanyes que trobarem al bosc i que ens proposaran de superar unes proves
relacionades amb la tardor (ja que sinó ho fem la Maria Castanyera li podria saber molt
greu).
Seguirem el circuit d'orientació per anar a cercar les fites, de manera que cada grup
tindrà un ordre diferent. Com son molt infants, aquesta activitat es combinarà amb una
sèrie de jocs tradicionals. La Maria Castanyera i els monitors ens ensenyaran jocs
tradicionals al que ella jugava de petita.

Desprès marxarem tots junt a trobar a la Maria Castanyera fins a la seva paradeta on
estarà fent les castanyes.
Allà hi haurà la Maria Castanya que parlarà una estona amb els nens, els explicarà
quatre coses i els preguntarà si han collit les castanyes i s'ha sabut orientar, si els han
agradat els jocs, etc.

DESPRÈS DE DINAR. Jocs, música i Castanyada.
Mentre la Maria Castanya ens acaba de coure les castanyes aprofitarem per fer un
parell de jocs, o danses. Quan acabem, anirem tot cantant a menjar-nos les castanyes
ben calentones.
“Oh!! La Maria ha tingut que marxar però ens ha deixat un regal......una paperina de
castanyes ben calentones!!!”

COMIAT
Un cop hem cantat, ballat i menjat castanyes, aprofitarem per anar a fer pipi abans de
marxar cap a casa.

CICLE SUPERIOR
PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ
9.00h-10.30.-

Arribada i descoberta
i presentació de la Sortida

Activitat dirigida
monitors/ mestres

Esmorzar

Temps a càrrec
monitors/ mestres

La Maria Castanyera

Temps a càrrec monitors

Geocaching de tardor
i
Dinàmiques Team Building

Temps a càrrec monitors

10.30.-11.00.-

11.00.-11.30.-

11.30.-13.00.-

(dinàmiques de cohesió, cooperació
i treball en equip)

Dinar

Temps a càrrec mestres

Jocs i Danses amb
La Maria Castanyera

Temps a càrrec monitors

Comiat

Temps a càrrec
monitors/ mestres

13.00.-14.00.-

14.00.-15.30.-

15.30.-.........

PLANNING
Per grups i amb l'ajut d'un GPS terrestre, anirem a cercar les castanyes que trobarem
al bosc i que ens proposaran de superar unes proves relacionades amb la tardor (ja
que sinó ho fem la Maria Castanyera li podria saber molt greu).
Per grups seguirem el circuit de geocaching per anar a cercar les fites, de manera que
cada grup tindrà un ordre diferent. Com son molts nois i noies, aquesta activitat es
combinarà amb una sèrie de dinàmiques de team building. Es treballaràn aspectes de
cohesió de grup, treball en equip i cooperació que, Maria Castanyera amb l'ajut dels
monitors, us han preparat

Desprès marxarem tots junt a trobar a la Maria Castanyera fins a la seva paradeta on
estarà fent les castanyes.
Allà hi haurà la Maria Castanya que parlarà una estona amb els nois i noies, els
explicarà quatre coses i els preguntarà si han collit ha sabut fer el GPS i trobar les
castanyes, si els han agradat les dinàmiques que els ha preparat, etc.

DESPRÈS DE DINAR. Jocs, música i Castanyada.
Mentre la Maria Castanya ens acaba de coure les castanyes aprofitarem per fer un
parell de jocs, o danses. Quan acabem, anirem tot cantant a menjar-nos les castanyes
ben calentones.
“Oh!! La Maria ha tingut que marxar però ens ha deixat un regal......una paperina de
castanyes ben calentones!!!”

COMIAT
Un cop hem cantat, ballat i menjat castanyes, aprofitarem per anar a fer pipi abans de
marxar cap a casa.

