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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) 

ZUMBA MATINAL 

GRAN GIMCANA INTRÈPIDA 
(gran circuit professional) 

13.30h Dinar a càrrec dels mestres 

14.30h Temps Lliure a càrrec dels monitors/es 

15.00h MASRTERCLASS PRIMERS AUXILIS Tornada a l’escola 

17.00h Berenar a càrrec dels mestres 

 

17.30h 

ACTIVITATS DE 
SUPERVIVÈNCIA 

(aprenem a 
interpretar un mapa) 

COM MONTEM 
UNA TENDA? 

(per equips quins 
serà l’equip més 
ràpid en muntar 

una tenda de 
campanya 

18.30h Temps lliure i dutxes (Mestres) 
20.00h Sopar a càrrec del mestres 

21.00h LA GRAN FESTA 

23,00h Acomodament habitacions 
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AVENTURA’T  
CASA DE COLÒNIES LA CENSADA Santa Margarida de Montbui, Barcelona 
PROGRAMA D’ACTIVITATS 2 DIES  
www.lacensada.com  
 

Fil conductor | CICLE SUPERIOR 
 
Utilitzant com a motor principal de les colònies la superació i el treball en 
equip, els participants hauran de posar-se a prova per tal de superar les 
diverses activitats que plantejaran els monitors/es, alhora que gaudeixen i 
ho passen d'allò més bé. La cohesió, l'estil de vida saludable, el respecte 
vers la natura i la diversitat que ofereix aquesta són els principals valors del 
món del lleure que es voldran transmetre a tots els participants. Que 
comenci l'aventura! 
 
 
*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) 

ZUMBA MATINAL YOGA MATINAL 

EXCURSIÓ 
(treikking als voltants de la 

Censada i descoberta de la flora 
i fauna) 

GRAN GIMCANA 
INTRÈPIDA 

(Circuit professional) 
 

13.30h Dinar a càrrec dels mestres Dinar pícnic a càrrec dels mestres Dinar a càrrec dels mestres 

14.30h Temps Lliure a càrrec dels monitors/es 

15.00h MASRTERCLASS PRIMERS 
AUXILIS 

TORNADA EXCURSIÓ TORNADA A L’ESCOLA 

17.00h Berenar a càrrec dels mestres 

  

17.30h 

ACTIVITATS DE 
SUPERVIVÈNCIA 

(aprenem a 
interpretar un 

mapa)  

MONTEM 
UNA 

TENDA? 
 

ENS CONVERTIM EN EL MILLOR 
EQUIP DEL MÓN 

(dinàmiques de team building) 

18.30h Temps Lliure i dutxes (Mestres) 
20.00h Sopar a càrrec del mestres 

21.00h JOC DE NIT LA GRAN FESTA 

23,00h Acomodament habitacions 

AVENTURA’T  
CASA DE COLÒNIES LA CENSADA Santa Margarida de Montbui, Barcelona 
PROGRAMA D’ACTIVITATS 3 DIES  
www.lacensada.com  

Fil conductor | CICLE SUPERIOR 
 
Utilitzant com a motor principal de les colònies la superació i el treball en 
equip, els participants hauran de posar-se a prova per tal de superar les 
diverses activitats que plantejaran els monitors/es, alhora que gaudeixen i 
ho passen d'allò més bé. La cohesió, l'estil de vida saludable, el respecte 
vers la natura i la diversitat que ofereix aquesta són els principals valors del 
món del lleure que es voldran transmetre a tots els participants. Que 
comenci l'aventura... 
 
 
*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.  
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