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SORTIDES D’UN DIA 
 

EDUCACIÓ INFANTIL: P3, P4 i P5 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA ( CI: Cicle inicial. CM: Cicle Mitjà. 

CS: Cicle Superior ) 
 

L’HOME DE LES CAVERNES I ELS DINOSAURES 
INFANTIL / PRIMÀRIA 

Entre nosaltres, tenim uns personatges que encara 
viuen a la prehistòria. Desconeixen la vida moderna, 
però tot i això ells ens poden ensenyar moltes coses. 
També tenim el nostre amic  paleontòleg que està 
intentant descobrir moltes coses sobre un fòssil 
recentment trobat. Esteu preparats per descobrir que 
pot ser?? Ens farem el nostre fòssil. 

UN MÓN GEGANT  INFANTIL  

Els més petits s’ho passaran molt bé fent jocs gegants i 
escoltant el nostre gran conte!! Un conte ple de màgia 
on ells són els protagonistes, ja que ens ajudaran a 
llegir-lo!  

TARDOR INFANTIL / PRIMÀRIA 

La tardor és una estació de l’any amb molta màgia i 
després de l’estiu, es desperten els nostres amics del 

bosc; Fades, follets i gnoms. És l’època de l’any que els 
hi agrada més , per les seves fruites, els colors del bosc, 
les fulles dels arbres que cauen...Teniu ganes de 
conèixer als nostres amics fantàstics??? 

Farem un taller que ens endurem a casa. 

LA DONA D’AIGUA (LES OLORS) INFANTIL / 
PRIMÀRIA 

Una fada molt coneguda ve a casa nostra, cada any, per 
preparar un oli màgic… Voleu aprendre com es fa i per 
què serveix? ajudem a la fada a trobar tots els 
ingredients? voleu saber com viuen i què fan les fades i 
follets? L’oli contra la Por 

ÀVIA QUIMETA CICLE INICIAL 
 
L’àvia Quimeta té cura dels animals i l’hort de la casa. 
És una àvia remeiera i fa unes galetes boníssimes! Voleu 
aprendre a fer olis amb herbes remeieres? i galetes? 
 
ELS MEUS VEïNS (EDUCACIÓ AMBIENTAL) CICLE 
INICIAL/ CICLE MITJÀ  
 
Qui hi viu, a la Massana? i al bosc? podem saber, sense 
veure’ls, quins animals hi passegen de nit i de dia? com? 
Si voleu saber quins veïns hi tenim, veniu a visitar-nos! 
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TEAM BUILDING PER JOVES CICLE SUPERIOR 
 
Activitats de team building per treballar la cohesió, 
l’empatia, l’assertivitat i el lideratge positiu per afavorir 
i augmentar el bon clima a l’aula, el vincle entre 
l’alumnat i les seves habilitats socials. 
 

INDIS INFANTIL/ CICLE INICIAL/ CICLE MITJÀ 

El cap de la tribu PataPata ha trobat el seu poblat 
destruït i necessita ajuda per refer el seu campament 
indi. Però per ajudar-lo primer hem d’aprendre a ser uns 
bons indis dignes de la seva tribu. 

 

PIRATES CICLE INICIAL/ CICLE MITJÀ 

La pirata Annie Bonnie ha arribat a la Massana tot 
buscant un tresor molt antic que va ser amagat quan el 
mar arribava fins la nostra casa. Però no coneix gaire la 
nostra llengua i necessita ajuda per trobar i interpretar 
el mapa del tresor. L’ajudem? 

SETMANA SANTA INFANTIL / PRIMÀRIA 

Tallers, gimcana per trobar els ous de pasqua i 
coneixerem a la Vella Quaresma. 

AVENTURA INFANTIL / PRIMÀRIA 
 
Activitats lúdiques, gimcanes, pista americana, tir amb 
arc i joc varis. 
Al bon temps, jocs d’aigua. 
 
 

Totes les sortides es poden adaptar, 
modificar o fins i tot crear-ne segons la 

vostra demanda.  
Contacte amb nosaltres! 


