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RIERA DE CIURET

Equipaments i serveis

Places 120 Tirolina Si

Km des de Barcelona 65 Calefacció Si

Sales 3 Piscina Si

Rocòdroms 2 Bosc propi Si

Riera de Ciuret és una masia restaurada situada en una  frondosa i plàcida vall  en el cor del Parc Natural del Montseny. Un 

entorn privilegiat i d'una gran bellesa idoni per gaudir de la natura dins dels seus magnífics boscos d'alzines, roures, 

castanyers, etc... 
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RIERA DE CIURET 

PRIMER DIA

SEGON DIA

Matí: Arribada, ambientació, jocs d’aigua i instal·lació: Arribem a la casa de colònies, esmorzem, presentem la

casa , les normes i les colònies. Després farem un seguit de jocs d’aigua i la instal·lació a les habitacions.

Tarda: Gimcana dels insectes: Mitjançant jocs descobrirem el món dels insectes, cada prova estarà

relacionada i ambientada en un d’ells i la seva manera de viure.

Nit: Joc de Nit: Els rastres del bosc: Amb les nostres llanternes sortirem a buscar petjades d’animals i

fulles del bosc, després ens ajuntarem i les posarem en comú aprenent així de qui són tots aquets rastres.

Matí: Excursió + Vida als arbres: Farem una petita excursió fins arribar a una part del bosc on amb

ajuda de fang i elements de la natura ficarem cares als arbres.

El follet del castanyer centenari:
Fa molts i molts anys, que a prop de la casa de colònies hi ha un castanyer centenari on hi viu un follet. El
follet del Castanyer centenari és un dels guaites del bosc i ha observat que des de fa un temps els ocells
canten cada cop menys, que les flors fan menys olor i tenen menys colors, etc. ha esbrinat el perquè i ens ho
explicarà durant aquestes dies.

TERCER DIA

Matí: Jocs d’aigua + taller de cabanes Farem un seguit de jocs i dinàmiques relacionades amb l’aigua.

Després amb pals, cordes i branques i fulles ens construirem unes cabanes al bosc.

Tarda: Bosc dels sentits : Gimcana de descoberta de natura mitjançant els nostres 5 sentits.

Nit: Joc de nit: Els animals: En petits grups haurem d’anar a buscar alguns animals que hi ha al bosc.

Segurament estaran amagats així que haurem de parar bé les orelles si els volem trobar.


