Presentació projecte

Qui som?
Benvolguts companys i companyes:
Segurament ja teniu notícia de la casa de colònies de Santa Mª de Meià. Funciona des de fa
uns 70 anys en un antic monestir situat al peu del Montsec de Meià, al bell mig d’una vall voltada de muntanyes cobertes de boscos d’alzina i roure, i per ella han passat milers d’infants i adolescents de tota la comarca de la Noguera i de molts altres indrets.
Fa un any vam iniciar una nova etapa amb moltes ganes de potenciar el coneixement i el poder
gaudir de les riqueses naturals de la zona, de manera que els nostres infants i joves puguin
aprendre i descobrir tots el encants de la Coma de Meià.
Contra el que molts segurament pensen, el Montsec no deu el seu nom a la manca d’aigua; tot
el contrari: el travessen de nord a sud alguns del rius més importants de Catalunya. En realitat
“Montsec” ve del llatí “Montem Sectum”, que vol dir “mont tallat”, per les seves parets verticals
a la banda de migdia. Té una flora i una fauna molt riques (amb algunes espècies úniques a la
península ibèrica) a les seves roques es troba gran quantitat de fòssils d’edats prehistòriques i,
en especial, nombroses icnites, petjades de dinosaures impreses a la pedra.
El seu cel nocturn està considerat el més diàfan i menys contaminat lumínicament de Catalunya,
ideal per a la contemplació d’estels i planetes. Es troben també a la zona diferents ermites i
restes de castells de l’Edat Mitjana (la zona va ser frontera durant molt de temps i freqüentada
per bandolers).
Nosaltres som un equip de persones molt acostumades a dinamitzar grups infantils i de joves, a
educar en valors i en aconseguir una estada inoblidable. En els nostres tallers treballarem amb
productes de la nostra terra, descobrirem la flora i la fauna que ens envolta i aprendrem a
respectar l’entorn natural i les persones.

Com treballem?
Funcionament
La casa proporciona:
- L’ infraestructura i material: fitxes didàctiques, material de joc, pilotes, mantes, tovallons....
- Servei de monitoratge : la ràtio es dura a terme segons la normativa vigent, els monitors estaran a
càrrec dels nens quan seran activitats dirigides pel mateixos Nosaltres som un equip entregat i amb
moltes ganes de dinamitzar grups d’ infantils i joves, per educar en valors i en aconseguir una estada
inoblidable
- En aquestes estades la casa disposarà del seu personal de
manteniment i del seu equip de cuina, cuina de proximitat i ecològica.

Què cal portar?
• La motxilla petita com la de l’escolar
• Sac de dormir
• Llençol de sota i coixinera
• Calçat esportiu
• Utensilis d’higiene personal
• Roba d’abric
• Lot

Horari
• 1r dia: 11:00 a 13:00, 16 a 19 i de 21 a 22:30
• 2n i 3r dia: 9:30 a 12:30, 16 a 19 i de 21 a 22:30
• Darrer dia 10:00 a 12:30
• Horari àpat nens:
Esmorzar 9h, fruita 11:15,dinar 13:30, Berenar 17h, sopar 20:30
• Horari àpat mestres: Esmorzar 9:30, Dinar 14:30 i Sopar 21:30
• Mentre els mestres mengen els nens estan a càrrec dels monitors.

LES NOSTRES ACTIVITATS Descobreix-les!
Sempre estaran dirigides per un grup de monitors especialitzats. Els centres d'interès és
podran modificar segons l'època de l’any. Activitats i centres d'interès flexibles i personalitzats

Activitats de dia
NATURA

Gimcanes

El bosc de les olors · Orientació ·
Els nostres fòssils · L'Hort i les gallines
del Ciprià

FOLLETS I FADES DEL BOSC
ED. INFANTIL I CICLE INICIAL
A la casa de colònies hi habita un follet molt
vellet que esta sol i no pot fer-se carreg de
tota la feina. Anys enrere hi havia un munt
de fades que l’ajudaven però en perdre’s la
màgia de la casa, es van perdre. Els nens i
nenes l’ajudaran a tornar la màgia a la casa
perquè les fades siguin aquí...

la recerca
cicle superior
Són exploradors, que s’han assabentat que
a Santa Mª de Meià s’hi amaga un gran
tresor. Que fa molts anys el van perdre els
cavalles de la Vall de Meià...

Activitats temàtiques
TALLERS Llibre de plantes, saquet de les

olors, sals medicinals i a més a
més els nostres tallers de mató i
pa, entre altres.

la màquina del temps
cicle mitjà i superior
Un grup de científics ha trobat la
manera de transitar pel temps.
Es tracta de que els nens i nenes
ens acompanyin al llarg de la historia per trobar alguns objectes, per
canviar l'historia.
Anem passant per diferents
moments.

crèdit de síntesi
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Els centres d’interès que treballem
en els crèdits de síntesi són: la
flora i la fauna del Montsec, descobrim els fòssils, els nostres bandolers i l’orientació.

