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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) 

BON DIA ANIMALONS, QUE TENIU 
GANA? 

EXAMEN FINAL NINJA, 
(gran circuit ninja, qui el superarà?) 

13,30h Dinar a càrrec dels mestres 

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

15,00h 

CONEIXEM LA NATURA QUE ENS 
ENVOLTA 

 (memori de la natura, identificació 
de sons, etc) 

Tornada a l’escola 

17,00h Berenar a càrrec dels mestres 

 

17,30h 
ENTRENAMENT NINJA 

(treballem les nostres habilitats 
motrius a través de dinàmiques/jocs) 

19,00h Temps lliure i dutxes a càrrec dels 
mestres 

20,30h Sopar a càrrec del mestres 

21,30h 
ELS NINGES TAMBÉ ENS HO PASSEM 

BÉ            
  (fem una GRAN festa) 

23,00h Acomodament a les habitacions 
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VOLS SER UN NINJA? 
CASA DE COLÒNIES LA CENSADA Santa Margarida de Montbui, Barcelona 
PROGRAMA D’ACTIVITATS 2 DIES  
www.lacensada.com 

Fil conductor | CICLE MITJÀ 
 
L'Àlex és una personeta molt trempada, que des de ben petita es va 
convertir en gran fan dels Ninges, ja que, va conèixer a un Ninja molt, 
molt prestigiós anomenat Hanzo Hattori. Aquest li va encomenar la 
missió de crear... 

UNA ESCOLA DE Ninges EMATUR, on ensenyrà als infants a veure el 
món des del punt de vista més intrèpid, aventurer, dinàmic, tenaç i 
sobretot PLE DE DIVERSIÓ 

La intenció d'aquesta escola és que els infants tinguin ganes de voler ser 
grans Ninges i així seguir practicant aquest ofici que poc a poc s’està 
perdent... 

Així que, BENVINGUTS A LA CENSADA, UNA ESCOLA PER NINGES DE 
VERITAT. Esteu preparats per viure una odissea plena d'emocions? 

 

*Els  horaris de les activitats poden variar segons l’horari dels àpats 
establerts de la casa. 

*Les zones marcades en verd, fan referència a les activitats estrella. 

 



 

 

 

 
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) 

BON DIA ANIMALONS, 
QUE TENIU GANA? 

BON DIA ANIMALONS, QUE 
TENIU GANA? 

EXPEDICIÓ PEL BOSC 
(treikking als voltants de la 

Censada) 

EXAMENT FINAL NINJA, 
(gran circuit ninja, qui el 

superarà?) 

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

15,00h 

CONEIXEM LA NATURA 
QUE ENS ENVOLTA 

(memori de la natura, 
identificació de sons, etc) 

ENTRENAMENT NINJA 
(treballem les nostres 

habilitats motrius a través 
de dinàmiques/jocs) 

TORNADA A L’ESCOLA 

17,00h Berenar a càrrec dels mestres 

. 

17,30h TALLER RECORD 
(fem una estrella ninja) 

APRENEM A SER GRANS 
SUPERVIVENTS 

(masterclass de primers 
auxilis) 

19,00h Temps lliure i dutxes a càrrec dels mestres 
20,30h Sopar a càrrec del mestres 

21,30h JOC DE NIT 
ELS NINGES TAMBÉ ENS 

HO PASSEM BÉ            
  (fem una GRAN festa) 

23,00h Acomodament a les habitacions 

VOLS SER UN NINJA? 
CASA DE COLÒNIES LA CENSADA Santa Margarida de Montbui, Barcelona 
PROGRAMA D’ACTIVITATS 3 DIES  
www.lacensada.com 

Fil conductor | CICLE MITJÀ 
 
L'Àlex és una personeta molt trempada, que des de ben petita es va 
convertir en una gran fan dels Ninges, ja que, va conèixer a un Ninja molt, 
molt prestigiós anomenat Hanzo Hattori i aquest li va encomanar la 
missió de crear... 

UNA ESCOLA DE Ninges EMATUR, on ensenyà als infants a veure el món 
des del punt de vista més intrèpid, aventurer, dinàmic, tenaç i sobretot 
PLE DE DIVERSIÓ 

La intenció d'aquesta escola és que els infants tinguin ganes de voler ser 
grans Ninges, ja que, ara per ara, aquesta figura està en perill d'extinció... 

Així que, BENVINGUTS A LA CENSDA, UNA ESCOLA PER NINGES DE 
VERITAT. Esteu preparats per viure una odissea plena d'emocions? 

 

*Els  horaris de les activitats poden variar segons l’horari dels àpats 
establerts de la casa. 

*Les zones marcades en verd, fan referència a les activitats estrella. 

 

___________________MÉS TEMPS LLIURE    |     info@mestempslliure.cat   |     www.mestempslliure.cat    |     931 05 60 06 


