
Tallers l’Ocell – amb monitors 

 

CENTRES D’INTERÈS: 

 

- BANDOLERS, EN JOAN SERRALLONGA: L’ÚLTIM BANDOLER 

En Joan Serrallonga, cansat de fugir dels sometents, sol i 

sense colla, necessita vilatans i vilatanes de cor valent per 

rebel·lar-se contra la tirania dels que abusen de la terra i 

dels pobles. Aquests i aquestes, hauran d’aprendre a viure 

del bosc i dels animals. Els caldrà ser capaços de treballar 

en grup, pel grup i per un món més just, solidari i 

compromès.  

Visca la terra! 

Aquest centre d’interès es treballa des de Cicle inicial 

fins a Cicle superior. Durant els dies de convivència, 

els infants es traslladaran al s. IVX, a les Guilleries. 

Passaran la seva estada en una antiga finca on hi viu 

amagada la colla d’en Serrallonga, on fingeixen ser 

els masovers per tal de no ser descoberts per les 

tropes del Virrei. 

A través d’aquesta història pretenem transmetre valors socials i personals als infants. 

Acabaran sent “petits bandolers” per tal d’ajudar a la societat d’avui en dia a ser més 

solidaria i respectuosa. 

 

 

- ELS PIRATES DE L’EMPORDÀ 

La camallarga I LA SEVA TRIPULACIÓ DE PIRATES DE 

L’EMPORDÀ VAN ATRACAR A L’ESTARTIT a causa d’una 

averia al seu vaixell. LES SIRENES I EL RETRÒ DELS 

CANONS ELS VAN FER PERDRE LA MEMÒRIA i han perdut 

l’element més important, el mapa del seu tresor. Saben 

que el VAN AMAGAR TERRA ENDINS: AL Puig Rodó. lluny 

del mar i dels corsaris. Però No recorden on. Necessiten 

superar un seguit de proves per tal de trobar el mapa i 

aconseguir el tresor més buscat! 



Aquest centre d’interès es treballa des d’Educació infantil fins a Cicle mitjà. Durant els 

dies de convivència, els infants se’ls encomana ajut per la tasca més important i curosa 

de la tripulació.  

A l’Ocell s’hi ha instal·lat la CamaLlarga i la seva tropa. Estaven viatjant pels mars en 

busca d’un país diferent, on no hi hagués competitivitat, ni enveja, ni rics ni pobres... 

però el vaixell se’ls va espatllar i l’estan arreglant. El problema és que van amagar el 

tresor que portaven i han perdut el mapa d’on el van amagar i d’on tenen el vaixell.  

A través d’aquesta història pretenem facilitar el descobriment de l’entorn natural 

pròxim així com, fomentar la participació activa i l’organització en el petit grup. Als 

infants, els caldrà mostrar actitud positiva i receptiva vers els nous descobriments i 

transmetre valors com solidaritat, respecte i companyonia. 

 

- ROMANUS A L’OCELLUM 

L’Espigòlum ha sigut expulsat del poble romà per trapella. Només podrà tornar-hi si s’hi 

esforça. Amb els seus ajudants provaran de 

civilitzar-nos i ensenyar-nos tot allò que Roma ha 

fet per nosaltres, quin profit podem treure de la 

natura i a gaudir d’unes bones batalles i jocs 

olímpics. 

Aquest centre d’interès es treballa des del Cicle 

inicial al Cicle superior. A l’Ocell hi han acampat la 

Capitana Peperroni i les tropes, prop de la ciutat 

romana de Quertiano (Corçà). Quan arriben els infants (tropes provinents de terres 

llunyanes), hauran de ser instruïts per tal que coneguin el model social romà i puguin 

esdevenir ciutadans de l’Imperi. D’altra banda, l’Espigòlum haurà de demostrar a la 

Capitana, que l’està vigilant, que té aptituds per colonitzar, i per ser bon ciutadà romà. 

D’aquesta manera, podrà tornar a Roma amb els seus companys i companyes que han 

vingut amb ell per pietat. 

Així doncs, els infants se submergiran a la ciutat de Quertiano i aprendran a viure com 

romans dins el reducte històric de Roma i, per altra banda, ajudaran a l’Espigolum a 

tornar al seu imperi. 

 

- LA GRANJA  

Les persones convivim amb els animals. Com 

ens sentim amb ells? Ens agrada la seva 

companyia? Els grangers i les grangeres ens 

deixaran tocar, acaronar i gaudir dels animals!  



Ens explicaran com fer-nos una granja a casa, així com curiositats de les cabres, els fiords 

i les oques a part de fer-nos de tallagespa.   

Aquest centre d’interès es treballa com una sortida de dia o com a descoberta dins dels 

centres d’interès que proposa l’Ocell. Per anar bé, des d’Educació infantil fins a Cicle 

inicial. 

És una visita molt vivencial, visual i pràctica fent un recorregut per la granja. Obtindrem 

coneixements dels animals, de la seva alimentació i de les cures que necessita cada 

espècie. 

 

- EL  PORT I LA  PLATJA 

Atents i atentes!! El Sr. Mauricio Barranco té pensat explotar el sòl del Baix Empordà. Hi 

vol construir un gran complex turístic. La població de la zona hi està molt en desacord ja 

que volen conservar els entorns de manera natural i viva. El gran  i reconegut 

emprenedor necessita ajuda per convèncer als pobles veïns a acceptar la proposta! 

Aquest centre d’interès es treballa al Cicle mitjà i al Cicle superior.  

A través de diferents personatges que coneixeran, com en Joan el pescador i la seva 

barca, l’Enriqueta que arregla les xarxes, la Cati la peixatera i els mariners del Llop de 

Mar, poc a poc els infants veuran que una gran ciutat de vacances potser no és el que 

aquest entorn mereix... 

Amb aquesta història coneixerem el mar i tot el que l’envolta. Aprofundirem en 

l’activitat pesquera tot prenent consciència de la necessitat de cura i respecte a l’entorn 

natural. Pretenem potenciar les activitats en grup i la participació de tots els membres 

que l’integren fomentant la creativitat i l’expressió artística de l’infant. 

 

- DR. FRANSUÀ 

L’explorador Dr. Fransuà ha fet un gran descobriment!  Ens pot assegurar que encara 

queda un homínid vivint per les nostres terres. Ha trobat indicis d’un possible 

supervivent de la prehistòria. Ell n’ha fet un extens estudi, però a hores d’ara n’ha perdut 

el rastre. Necessita exploradors i exploradores que l’ajudin a retrobar-ne les pistes: 

rastres, proves, imatges i objectes que demostrin científica i empíricament la troballa. 

Aquest centre d’interès es treballa des del Cicle inicial fins al Cicle superior.  

A través d’aquesta història aprendrem de la vida dels/de les nostres avantpassats/des. 

Una simpàtica manera d’aprendre d’on venim tots i totes nosaltres. Coneixerem 

arqueòlegs i experts en el tema que ens faran de la recerca una experiència inoblidable.  

Els infants coneixeran i descobriran, gaudint i vivint de primera mà, els aspectes més 

importants de la prehistòria i de l’arqueologia. Sent ells i elles partícips en tot moment, 

fins el desenllaç d'aquesta historia. 



Així doncs, treballarem de manera transversal el treball en equip, valors com el respecte, 

la solidaritat i l’empatia, a respectar les normes que s’estableixen en el grup i sobretot, 

coneixerem aspectes bàsics de la prehistòria. 

 

- LES FADES DEL PUIGRODÓ 

La iaia Quimeta viu a terres màgiques, on fa molts i 

molts anys hi vivien unes fades protectores de la natura 

que les envoltava. Però aquestes van haver de marxar. 

De tant en tant, ens fan una visita d’amagat per 

recordar on van créixer i on van ser tant felices.  

Aquest centre d’interès es treballa a Educació infantil i 

al Cicle inicial. 

Els infants tindran la sort de conèixer a la iaia Quimeta i als seus néts, tots ells pagesos. 

Un d’ells, està molt enamorat d’una de les fades, però aquest amor, aparentment no té 

futur. Ell, no té sang blava ni és guardià del bosc. Tot i així, ell no es dóna per vençut. 

Demanarà ajut als infants per aconseguir entre tots i totes, els ingredients d’una poció 

per convertir al pagès en Guardià dels boscos i que pugui viure amb la fada. 

 

 

A banda dels centres d’interès per endinsar-nos en cada cas a un història, època i 

objectius a assolir, a l’Ocell comptem amb diferents activitats, com ara: 

- La granja: on hi ha diverses espècies d’animals per conèixer com viuen, què 

mengen, què necessiten i què ens aporten. 

- Tallers manuals, artesans, malabars i equilibris i culinaris per desenvolupar la 

creativitat així com els hàbits alimentaris i les activitats de la vida diària. Aquests 

són específics per edats i per tema a treballar. 

- Activitats d’aventura  

o A l’Ocell: rocòdrom, tirolina, tir amb arc...  

o Activitats específiques d’aventura (amb monitoratge especialitzat i amb 

preus a part) de cavalls, kayak, esports de mar, BTT.... 

- Gimcanes amb diverses proves 

(competitives o no) ambientades a cada 

centre d’interès i adaptades a qualsevol 

edat. També per estades familiars. 

- Excursions,  rutes de natura i curses 

d’orientació on aprendrem curiositats de la 

naturalesa així com cuidar-la i respectar-la. 


