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1er dia 2on dia 

9,00h Esmorzar a càrrec dels mestres 

10,00h 

ARRIBADA A LA INSTAL·LACIÓ 
(presentació, dinàmiques de grup i  

coneixença de l’entorn 
Creació de grups de treball) 

ACONSEGUIM QUE EN TOMEU RECUPERI ELS 
SENTITS 

TALLER RECORD 
(Fem un herbari per classe) 

13,30h Dinar a càrrec dels mestres 

14,30h Temps Lliure a càrrec dels monitors/es 

15.00h 

 
OH NO TOMEU, I ELS TEUS SENTITS? 

(Prenem consciència dels sentits, a través de 
dinàmiques) 

 

TORNADA A L’ESCOLA  
 

17,00h Berenar a càrrec dels mestres 

 

17.30h 

 
AJUDEM A EN TOMEU A RECUPERAR ELS SEUS 

SENTITS 
(A través de jocs divertits i molta xerinola) 

 
19h Temps lliure i dutxes (Mestres) 

20,30h Sopar a càrrec del mestres 

21,30h 
 

LA GRAN FESTA DEL BOSC  
 

23,00h 
Acomodament habitacions 

Fil conductor | EDUCACIÓ INFANTIL 
  

El bosc de la Censada podem trobar molts secrets, però el secret més 
important és que hi viu el FOLLET TOMEU, el gran guardià del. Li agrada 
molt mostrar el seu bosc a tots els infants i fer-los viure un munt 
d'experiències i sensacions. 
 
El nostre FOLLET viu entre arbres conjuntament amb animalons i diferents 
éssers viu. Es comunica amb ells a través de la telepatia i la màgia. Poder 
que li va donar un ésser màgic, amb la intenció de poder resoldre els 
conflictes i poder viure en harmonia tots plegats. 
 
És per això, que, el FOLLET TOMEU us convida a passar uns dies amb ell per 
tal de poder-vos transmetre tota la seva saviesa, i alegria, amb l’objectiu  
que els nens i nenes prenguin consciència de la importància de cuidar els 
nostres boscos. 
 
 
*Les zones marcades en verd, serà dirigides per el propi follet del sentits.  
*Els  horaris de les activitats poden variar segons l’horari dels àpats 
establerts de la casa. 
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 EL FOLLET DELS SENTITS 

CASA DE COLÒNIES LA CENSADA Santa Margarida de Montbui, Barcelona 
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1er dia 2on dia 3er dia 

9,00h Esmorzar a càrrec dels mestres 

10,00h 

ARRIBADA A LA 
INSTAL·LACIÓ 

(presentació, dinàmiques de 
grup i coneixença de l’entorn 
Creació de grups de treball) 

EXPEDICIÓ PEL BOSC D’EN 
TOMEU  

(trekking als voltants de la 
Censada) 

TALLER RECORD 
(fem un herbari per classe) 

13,30h Dinar a càrrec dels mestres 
14,30h Temps Lliure a càrrec dels monitors/es 

15.00h 

OH NO TOMEU, I ELS TEUS 
SENTITS? 

(prenem consciència dels 
sentits, a través de 

dinàmiques) 

EL FOLLET ESTÀ TRIST... 
(fem un espectacle perquè 

s’alegri un xicotet!)  
 

TORNADA A L’ESCOLA 

17,00h Berenar a càrrec dels mestres 

 

17.30h 

AJUDEM A EN TOMEU A 
RECUPERAR ELS SEUS 

SENTITS 
(a través de jocs divertits i 

molta xerinola) 

ACONSEGUIM QUE EN 
TOMEU RECUPERI ELS 

SENTITS 
(preparem decoració per 
realitzar una gran festa) 

19h Temps lliure i dutxes (Mestres) 
20,30h Sopar a càrrec del mestres 

21,30h 

LES FADES SURTEN A LA NIT, 
LES ANEM A BUSCAR? 

(joc de nit i conte mirant els 
estels) 

LA GRAN FESTA DEL BOSC 

23,00h Acomodament habitacions 
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Fil conductor | EDUCACIÓ INFANTIL 
  

El bosc de la Censada podem trobar molts secrets, però el secret més 
important és que hi viu el FOLLET TOMEU, el gran guardià del. Li agrada 
molt mostrar el seu bosc a tots els infants i fer-los viure un munt 
d'experiències i sensacions. 
 
El nostre FOLLET viu entre arbres conjuntament amb animalons i diferents 
éssers viu. Es comunica amb ells a través de la telepatia i la màgia. Poder 
que li va donar un ésser màgic, amb la intenció de poder resoldre els 
conflictes i poder viure en harmonia tots plegats. 
 
És per això, que, el FOLLET TOMEU us convida a passar uns dies amb ell per 
tal de poder-vos transmetre tota la seva saviesa, i alegria, amb l’objectiu  
que els nens i nenes prenguin consciència de la importància de cuidar els 
nostres boscos. 
 
 
*Les zones marcades en verd, serà dirigides per el propi follet del sentits.  
*Els  horaris de les activitats poden variar segons l’horari dels àpats 
establerts de la casa. 

 


