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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. 

 

 

 Hola! Em dic Lali l’estrafolària i soc una conta-contes, voleu que 
descobrim junts el màgic món del País dels Contes? Ens 
endinsarem i viurem en primera, segona i tercera persona el 
conte de la Caputxeta Vermella, els Tres Porquets i la 
Blancaneus i els set nans. Gaudirem d’uns dies plens de màgia i 
fantasia tot treballant els valors implícits que hi ha al darrere de 
cada conte. 

 

OBJECTIUS:  

Màgia, col·laboració, treball en equip, cooperació, esforç i raonament, són alguns dels valors que es 
treballen en aquest centre d’interès 
 

ACTIVITATS: 

• EL BOSC DE LA CAPUTXETA: Tots ens convertirem en caputxeta i junts ens endinsem al bosc 
recorrent  i vivint les diferents escenes del conte fins arribar a la caseta de l’àvia. Sí, ens toparem 
amb el llop, però segur que aquest no fa por! Ja veureu quin final... 
 

• LA XARRANCA DELS 7 NANS: Amb la Blancaneus i els set nans descobrirem l’ofici de cadascun 
d’ells tot jugant a la xarranca i fent diferents proves i jocs tots junts per practicar algun d’aquets 
oficis. 
 

• BUFA BEN FORT: Ara serem nosaltres els tres porquets! Coneguem de ben a prop com són les 
cases que van fer-se cadascun. I si les bufem com va fer el llop, a veure què passa? Tocarem i 
jugarem amb la palla, us faríeu una casa de palla? I amb aquests maons? Segur que si treballem 
junts  podrem construir-ne una de ben forta! Som-hi! 
 
 

Sortides escolars 2 dies 

PAÍS DELS CONTES                                                                  fantasia 
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• CONTACONTES: Taller. Un personatge fantàstic sortit del País dels Contes ens portarà tot el 
material necessari per fer el nostre propi conta-contes on hi haurà 3 contes en un: la caputxeta, 
els tres porquets, i la Blancaneus i els 7 nans. També ens ensenyarà a crear un conte tots junts! 
Pintarem, enganxarem... i tindrem un record ben xulo de les colònies per endur-nos a casa! 

 
 

 
 
 

                             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 
 

 

 

HORARIS 


