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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 ESTIMATS ÉSSERS VIUS, QUE TENIU 
GANA? 

 
FEM UN HOTEL PELS ÉSSERS VIUS 

I... BENVINGUDA LOLA!!!! 
 

ANEM A BALLAR COUNTRY PER CELEBRAR-HO 
 

13.30h Dinar a càrrec dels mestres 
14.30h Temps Lliure a càrrec dels monitors/es 

15.00h 

ÈNIA, ENS ENSENYES LA TEVA 
GRANGETA? 

(visita a la granja d’insectes de l’Ènia i 
activitat relacionada) 

TORNADA A L’ESCOLA 

17.00h Berenar a càrrec dels mestres 

 

17.30h 

 
ENTRENAMENT DEL FAR WEST  

(treballem diverses habilitats motrius amb 
la intenció de ser un gran cowboy/cowgirl) 

 
19.00h Temps lliure i dutxes (Mestres) 

20.30h Sopar a càrrec del mestres 

21.30h 

 
ANEM D’EXPEDICIÓ NOCTURNA A 

BUSCAR LA CABRA LOLA AL BOSC ... 
No aconseguim trobar la cabreta així que... 

LA FESTA PER ALEGRAR A L’ÈNIA  
 

23.00h Acomodament habitacions 

L’ÈNIA VOL SER UNA COWGIRL! 

CASA DE COLÒNIES LA CENSADA Santa Margarida de Montbui, Barcelona 
PROGRAMA D’ACTIVITATS 2 DIES  
www.lacensada.com  
 

Fil conductor | CICLE INICIAL 
 
Benvinguts a la Censada; La casa de colònies on viu l'Enia i els seus amics. 
L’Ènia és una noia que des de molt petita li agradava veure pel·lícules del Fart 
West. Ella adorava als cowboys. A mida que s’anava fent gran, va decidir crear la 
seva pròpia granja i portar-la com una cowgirl. I és ara quan obra les seves portes 
per tal de que els nens i nenes puguin gaudir també de la seva passió. L’Ènia els hi 
presentarà el seu animal de la granja més apreciat, la cabra LOLA, que més que 
una cabra qualsevol, és, la seva millor amiga, amb qui va decidir complir el 
seu somni. 
Esteu preparats per conèixer tots els secrets de l'Ènia? 
 
 
 
 
*Les zones marcades en verd, els infants interactuaran directament amb la cabra 
Lola. 
*Els  horaris de les activitats poden variar segons l’horari dels àpats establerts de 
la casa. 
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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) 

BON DIA ESTIMATS ÉSSERS VIUS, 
QUE TENIU GANA? 

 

BON DIA ESTIMATS ÉSSERS VIUS, 
QUE TENIU GANA? 

 

EXPEDICIÓ AL BOSC, LOLA ON 
ETS? 

(trekking als voltants de la 
Censada) 

FEM UN HOTEL PELS ÉSSERS VIUS 
I... BENVINGUDA LOLA!!!! 

 
ANEM A BALLAR COUNTRY PER 

CELEBRAR-HO 
13.30h Dinar a càrrec dels mestres 

14.30h Temps Lliure a càrrec dels monitors/es 

15.00h 

ENS PROFESSIONALITZEM AMB 
LA NATURA 

(jocs relacionats amb la natura, 
memori de la natura, de quin 

animal es tracte, el camí  de les 
petjades) 

TALLER: FEM LA NOSTRA XAPA 
DE XÈRIF 

TORNADA A L’ESCOLA 

17.00h Berenar a càrrec dels mestres 

 

17.30h 

ÈNIA, ENS ENSENYES LA TEVA 
GRANGETA? 

(visita a la granja d’insectes de 
l’Ènia i activitat relacionada) 

ENTRENAMENT DEL FAR WEST 
(treballem diverses habilitats 

motrius amb la intenció de ser un 
gran cowboy/cowgirl) 

19.00h Temps lliure i dutxes (Mestres) 

20.30h Sopar a càrrec del mestres 

21.30h 
ANEM D’EXPEDICIÓ 

NOCTURNA A BUSCAR LA 
CABRA LOLA AL BOSC 

LA FESTA PER ALEGRAR A L’ENIA 

23.00h Acomodament habitacions 

L’ÈNIA VOL SER UNA COWGIRL! 

CASA DE COLÒNIES LA CENSADA Santa Margarida de Montbui, Barcelona 
PROGRAMA D’ACTIVITATS 3 DIES  
www.lacensada.com  
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Fil conductor | CICLE INICIAL 
 
Benvinguts a la Censada; La casa de colònies on viu l'Ènia i els seus amics. 
L’Ènia és una noia que des de molt petita li agradava veure pel·lícules del Fart 
West. Ella adorava als cowboys. A mida que s’anava fent gran, va decidir crear la 
seva pròpia granja i portar-la com una cowgirl. I és ara quan obra les seves portes 
per tal de que els nens i nenes puguin gaudir també de la seva passió. L’Ènia els hi 
presentarà el seu animal de la granja més apreciat, la cabra LOLA, que més que 
una cabra qualsevol, és, la seva millor amiga, amb qui va decidir complir el 
seu somni. 
Esteu preparats per conèixer tots els secrets de l'Ènia? 
 
 
 
 
*Les zones marcades en verd, els infants interactuaran directament amb la cabra 
Lola. 
*Els  horaris de les activitats poden variar segons l’horari dels àpats establerts de 
la casa. 
 


