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CENTRES D’INTERÈS  

Tots els centres d’interès són lúdics i estan dinamitzats per l’equip de Monitors de Can 
Ribas que condueixen les activitats per tal que els nens i nenes gaudeixen al màxim. 

 

 

Es busquen intrèpids grumets per ajudar al capità Jack Malapata 
a trobar els trossos d’un mapa perdut per l’Illa de Can Ribas. Us 
atreviu a viure una gran aventura a la recerca d’un mapa que ens 
durà a un autèntic tresor pirata? 

OBJECTIUS: Treballar la fantasia i desenvolupar la imaginació i 

el sentit aventurer. 

 

ACTIVITATS: 

• TERRA A LA VISTA: Gimcana-recorregut on haurem de superar diferents proves per dins del bosc, 
la part més salvatge de l’illa. Un bon pirata ha de saber utilitzar els 5 sentits i aprendre a identificar 
rastres i a orientar-se. Posem-ho en pràctica! Ep! no estem sols! un personatge pirata ens 
sorprendrà i ens explicarà què cal saber per a explorar la illa com cal. 
 

• LA RUTA DELS 7 MARS: Els pirates viatjaven a molts indrets desconeguts tot solcant els 7 mars del 
món. Reviurem les aventures d’en Jack Malapata a bord un vaixell pirata. Tripulació! Esteu a punt? 
Aconseguirem superar totes les proves i adversitats del viatge? 
 

• HABILITATS PIRATES: Els pirates passaven llargues temporades al mar i per no avorrir-se jugaven 
a jocs molt divertits per a entrenar les seves habilitats! Amb diversos jocs, desenvoluparem les 
nostres habilitats psicomotrius (memòria, punteria, equilibri...) 
 

• VESTEIX DE PIRATA!: No podem ser uns autèntics pirates sense el nostre mocador amb la 
calavera i el nostre pegat per l’ull! Pintarem un mocador i farem un pegat ben xulo que podrem 
decorar com vulguem. Ara si que semblem pirates de debò!  
 
 

 

Sortides escolars 2 dies 

L’ILLA DEL TRESOR                                                                  fantasia 
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. A LA RECERCA DEL TRESOR: Si estem de sort i aconseguim totes les peces del mapa, podrem anar 
a la recerca d’un tresor increïble! 

 

I a la nit... VETLLADA PIRATA! 

 
 
 

                             Recordeu que us donem l’ESMORZAR del primer dia 

      
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  *Tots els horaris són aproximats. 

               Primer dia Segon dia 
10’30. Rebuda dels monitors 
11’00. Esmorzar a càrrec de CR 
12’00. Instal·lació a les habitacions 
13’00. DINAR 

14’00. Temps lliure a càrrec de CR 
15’00. Activitats* 
16’30. Berenar 

17’00. Activitats 
18’30. Temps lliure a càrrec mestres 
20’00. SOPAR 

21’00. Joc de Nit 
22’00. Bona nit 

09’00. Esmorzar 

10’00. Activitats 
11’30. Activitats 
13’00. DINAR 

14’00. Temps lliure a càrrec de CR 
15’30. Comiat 
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