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cases.fundesplai.org

Can Massaguer és un equipament de natura situat a la falda del Castell de Montsoriu,
al municipi de Sant Feliu de Buixalleu, a l’entrada del Parc Natural del Montseny. La
seva proximitat amb Barcelona la converteix en un espai perfecte per a passar un dia
fora de l’escola. Es tracta d’una casa molt polivalent per a infants i adolescents de totes
les edats, ja que està rodejada de grans espais exteriors i nombroses feixes, que
juntament amb els seus entorns, conformen uns espais ideals per dur a terme
activitats de tot tipus, que faran que els nens/es gaudeixin de la natura a través
d’activitats vivencials i dels valors i experiències que els poden oferir.

La casa: Can Massaguer

Característiques de 

Instal·lació adaptada

Lavabos

Ascensor

Sala de reunions i activitats

Nombroses feixes i espais oberts

Com arribar-hi

http://bit.ly/mapMassaguer


Les habitacions.

Els exteriors

El menjador La piscina

cases.fundesplai.org
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Proposta de programa 3 dies – p3, p4 i p5
1R DIA 2N DIA 3R DIA

MATÍ Arribada
Descobrim el bosc del  

Montseny i Piscina
Olimpíades pageses

TARDA 

Gimcana ambiental

Com viuen els
insectes

El rei dels ocells i jocs de 
simulació ambiental

Comiat

NIT Joc de nit La vetllada de comiat

Gimcana ambiental: Tot just arribar, coneixerem la zona i
l’entorn natural a través d’unes proves divertidíssimes!

Joc de nit amb llanternes : descobrirem els secrets que amaga
la nit al bosc mitjançant jocs amb llanternes.

Descobrim el bosc del Montseny: Activitat de descoberta de
l’entorn on realitzarem una aproximació a la fauna i la flora.

Com viuen els insectes: Podrem capturar petits insectes i
veure’ls de ben a prop per entendre com viuen.

Rei dels ocells i jocs de simulació ambiental: coneixerem
alguns dels ocells de Catalunya, a més dels seus amics de pèl i
els de ploma, a través de contes i activitats relacionades .

La vetllada de comiat: Acabarem les colònies fent actuacions i
danses. Una nit màgica que de ben segur recordarem!

Olimpíades pageses: Farem dos equips i haurem de guanyar
la competició poc a poc amb petits jocs.
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Proposta de programa 7 dies – primària (adaptarem el programa a cada cicle)

1R DIA 2N DIA 3R DIA 4t DIA 5è DIA 6è DIA 7è DIA

MATÍ
Arribada i 
instal·lació

Sortida al Castell 
de Montsoriu

El Món dels 
Ocells

Macroinvertebrats a 
la riera i visita
al terrissaire de 

Breda

Dinar de pícnic

Jocs d’aigua a la 
piscina

Olimpíades pageses 
i Tir amb arc

Taller record i 
jocs de 

simulació

TARDA 
Cursa 

d’orientació
Jocs cooperatius i 
treball en equip

Taller nuSOS
i/o Encoratja’t

Un món d’habilitats
Piscina i preparació 

de la vetllada

Comiat

NIT Joc de nit Joc de nit Party master Joc de nit Joc de nit Vetllada de comiat
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Cursa d’orientació: Ens dividirem en petits grups i farem la cursa d’orientació per la zona. En algunes de les fites realitzarem una prova concreta... Les
superarem?
Joc de nit amb llanternes : descobrirem els secrets que amaga la nit al bosc mitjançant jocs amb llanternes.
Sortida al castell de Montsoriu: sortida fins a un dels castells més emblemàtics de la zona, coneixent millor la flora i fauna de la zona durant l’excursió.
Jocs cooperatius: Farem plegats un conjunt de jocs cooperatius i de competició i ens ho passarem d’allò més bé.
Tir amb arc: ens convertirem en uns autèntics arquers utilitzant els arcs i les fletxes entre arbres.
El Món dels ocells: a través d’un conte i de diferents activitats relacionades descobrirem els ocells de la zona, observarem caixes niu i farem un taller d’una
menjadora per a ocells silvestres.
Party master: joc d’interior amb el qual haurem de demostrar totes les nostres habilitats artístiques.
Jocs d’aigua: la gimcana aquàtica més divertida!
Un món d’habilitats: gimcana en la qual tothom haurà d’aconseguir les habilitats indispensables que es proposen, partint de la confiança amb els
companys/es.
Taller nusos/Encoratja’t: Taller i dinàmiques relacionades amb la proposta pedagògica transversal de Fundesplai, dedicada a la convivència i sostenibilitat.
Macroinvertebrats a la riera: anirem a descobrir la flora i fauna de la riera i buscarem els animals invertebrats que hi viuen per tal d’identificar-los.
Després anirem a visitar el terrissaire de Breda, que ens ensenyarà l’art de la ceràmica.
Olimpíades pageses: les olimpíades més rurals amb les probes més divertides i originals que posaran a proba les nostres habilitats i destresa.
Preparació de vetllada: prepararem balls i altres per a celebrar la última nit!
La vetllada de comiat: Acabarem les colònies fent actuacions i danses. Una nit màgica que de ben segur recordarem!
Taller record: farem un petit treball manual que ens emportarem a casa com a record de les colònies.

Proposta de programa 5 dies – primària (adaptarem el programa a cada cicle)



Horari base
Activitats

8:00h Bon dia!

9:00 a 9:30 Esmorzar

9:30 a 10h Serveis de prevenció i higiene

10:00 a 13h Activitat matí

13 a 13:30h Esbarjo dinamitzat

13:30 a 14:30h Dinar

14:30 a 15h Serveis i tasques quotidianes

15:00 a 16:00h Temps lliure dinamitzat i descans

16:00 a 19:00h Activitat de tarda i berenar

19:00 a 20:00h Dutxes i temps lliure

20:00 a 21:00h Sopar

21:30 a 23:00h Activitat de nit

23:30h Bona nit!

-

Horaris àpats : Esmorzar - 9:00h / Dinar - 13:30h / Sopar - 20:00h



Marxem!!

Sortida: per als grans el dia 05/07 a les 9:30h.
Per als petits el 09/07 a les 09:30h On? Al lloc
habitual de l’escola.

Tornada: 11/07 a les 16h sortida de Can
Massaguer. Arribada aproximada entre les
17:30 i 18h al mateix punt de sortida.

El director/a de les colònies avisarà de l’arribada a la casa i en el moment de la sortida,  
mantenint sempre contacte amb el/la responsable de l’AFA.

Degut a la situació actual, els infants hauran de portar 
mascareta durant el viatge en autocar. 
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nuSOS és la proposta educativa de Fundesplai per als cursos 2019-2021.

Una proposta educativa entorn la ciutadania global, les migracions i el refugi perquè els infants i joves reconeguin els 

Drets Humans i la diversitat com a valors indispensables per a la convivència i la sostenibilitat al nostre món. 

Perquè estem davant d’un gran repte planetari, una gran crisi social i humanitària. Cal actuar amb urgència i qualitat 

educativa per motivar els infants i joves a tenir esperit crític, mobilitzar-se i formar part de la solució

A les cases de colònies 
treballem la proposta 

nuSOS de manera 
transversal i amb l’educació 

ambiental i l’emergència 
climàtica com a eixos 

centrals
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Pressupost de les colònies

Per als petits del 9 al 11/07: 120€

Per als grans del 5 al 11/07: 310€

Inclou:

 Pensió completa
 NO inclou el Dinar del primer dia
 Activitats 24h amb monitors/es titulats/des
 Autocar d’anada i tornada
 Gestió d’inscripcions i pagaments

Aquestes colònies són homologables per 
l’Ajuntament de Barcelona amb opció a beca per a 
families en situació d’atur.
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Què hem de posar a la motxilla?
Motxilla petita 

Sac de dormir

Coixinera

Pijama

Cangur o capelina

Mudes organitzades per 
dies dins de bosses

Bossa per la roba bruta

Calçat per caminar

Tovallola dutxa

Banyador

Xancles

Tovallola piscina

Necesser:

Pasta i raspall de dents

Crema solar

Sabó

Pinta o raspall

Mocadors

Llanterna

Gorra

Cantimplora

Medicació amb informe mèdic

ESPECIAL COVID-19

Mudes diàries en bosses de
plàstic. No incloure la bossa
per a la roba bruta.

Mascareta (una per cada
dia, marcades amb el nom i
en bosses individuals)

Tovallola petita

Gel hidroalcohòlic
(un pot petit)

Vídeo “Fem la motxilla!” 

Estoig amb material fungible

http://www.youtube.com/watch?v=YZ_PnhDtQFo
http://www.youtube.com/watch?v=YZ_PnhDtQFo


Per a més informació

colonies@fundesplai.org

https://cases.fundesplai.org/

Segueix-nos a les xarxes!

Clica aquí:

https://twitter.com/fundesplaicases?lang=ca
https://www.facebook.com/cases.colonies/
https://www.instagram.com/casesdecolonies_fundesplai/

