
ENS ENDINSEM  

EN EL REGNE MÀGIC DEL NIYTUS 



El nostre centre d’interès serà un regne màgic en el 
qual els nens i nenes queden atrapats. Per sortir-ne, 

hauran de superar diverses proves i demanar 
ajuda als personatges de la mitologia catalana que 

s’aniran trobant: La Maruga, el follet Nyitus, la 
fada Molsosa... 

Els jocs de nit que hem triat són molt senzills i 
serveixen, sobretot, perquè la canalla es familiaritzi 
amb la foscor i amb la natura i perdi la por. En tot 

moment, aniran acompanyats. 
Per evitar que els nens es cansin amb activitats 

massa llargues, anirem fent jocs curts i els 
ensenyarem cançons i danses senzilles. 

Per Informació i Reserves : info@albergmirador.com o 973484038/608191255 
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ANIMALS NOCTURNS 

El ZOO ve a casa 

nostra 

Per Informació i Reserves : info@albergmirador.com o 973484038/608191255 
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5 SENTITS 

Sabíeu que les anguiles poden ensumar una gota de perfum 

en un pantà i que els xoriguers poden veure un ratolí a terra 

des del punt més alt de la Torre Eiffel? A partir d’un joc per 

equips, podem posar-nos a la pell de diferents animals i 

provar de guiar-nos segons el seu sentit més desenvolupat. 

Que diferents que són tots! 

ACTIVITAT ANIMALS NOCTURNS I 5 SENTITS  
ÉS UNA SOLA ACTIVITAT!!!! 

Per Informació i Reserves : info@albergmirador.com o 973484038/608191255 
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Elaboració del pa: 
 

Taller on transformarem una primera matèria com es la 
farina amb pa. Cada nen /a farà el seu pa artesanalment i 

un cop cuit se'l podrà endur a casa. 

Elaboració d’aliments 
 

Segons una antiga recepta de la fada Molsosa, 
transformarem primeres matèries en productes que 

posteriorment ens menjarem, galetes, coques, pastissos, .... 
Podrem aprofitat tot allò que ens dóna la terra, els animals 

i les plantes si els cultivem i tractem bé. 
 

Per Informació i Reserves : info@albergmirador.com o 973484038/608191255 
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El món dels colors 
 

El follet Nyitus ens ensenyarà a conèixer els colors i 
a diferenciar-los.  
També ens explicarà de quin colors son les fulles, el 
cel, els estels, el sol, els animals, i moltes coses 
més. 

Descoberta de l’entorn   
 
Per conèixer el nostre entorn i tenir un contacte directe amb els 
quatre elements, es farà una sortida pel bosc on gaudirem de les 
seves qualitats amb els nostres sentits. Coneixerem alguns arbres 
i arbusts de la zona, podrem recollir mostres de diferents plantes, 
fulles, pinyes, aglans, ..... 

Per Informació i Reserves : info@albergmirador.com o 973484038/608191255 
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Rocòdrom (recomanat per a Cicle Incial) 

Disposem d’un rocòdrom ideal per aprendre a escalar i rapelar.  

 

Joc de les petjades 
  
Es tracta d’un joc on intentarem conèixer i descobrir les diferents 
petjades o rastres que podem trobar en el bosc. Poden ser les 
nostres, la Maruga, el follet Nyitus, la fada Molsosa, les d’un porc, 
o d’un esquirol, n’hi ha un munt per a descobrir, un cop les 
coneguem farem una exposció. 
  

Per Informació i Reserves : info@albergmirador.com o 973484038/608191255 
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PROPOSTA  D’ACTIVITATS EDUCACIÓ INFANTIL 

 
 
1
è 
 
D 
I 
A 

Horari 
Activitat Contingut 

 
Mati 

Presentació del 
Centre d’Interès 
i coneixement 
de les 
instal·lacions 

El follet Nyitus es presentarà i ens explicarà que hem arribat al regne 
de la màgia i que ens vol presentar tots els seus amics. Després, 
mitjançant un joc d’enigmes, la mainada descobreix els diversos espais 
que envolten la casa. 

Tarda 

 

Joc de les 
petjades 

 
 

Conèixerem i descobrirem les diferents petjades o rastres que podem 
trobar en el bosc. Poden ser les nostres, la Maruga, el follet Nyitus, la 
fada Molsosa, les d’un porc, o d’un esquirol, n’hi ha un munt per a 
descobrir, un cop les coneguem farem una exposció. 

  

Nit La cuca de llum 

Un dels educador s’ha amagat al bosc i anirà encenent i apagant la 
seva llanterna com si fos una cuca de llum. Acompanyats dels 
monitors, intentarem trobar-lo. 

 
2
n 
 
D 
I 
A 

Mati Entorn 

La bruixa Molsosa ens explica que els educadors ens 
acompanyaran a fer una passejada pel bosc, on descobrirem el 
nostre arbre amic i els colors i les olors del bosc. Després, amb tot 
el que haurem trobat farem una exposició. 

Tarda 
Taller de pa o 
aliments 

Ens transformarem en petits cuiners i amb l’ajuda de les nostres 
mans convertirem primeres matèries com la farina en pa artesà o 
galetes. 

Nit 

La cacera dels 
animals 

Al bosc, a la nit, també hi ha vida. Per grups, i acompanyats dels 
educadors, provarem de trobar, amagats pel bosc, tot d’animals 
que només es poden trobar a Port del Comte. 

3
è 
 

D 
I 
A 

 
Mati 

El zoo ve a casa 
nostre + 5 
sentits 

 
L’últim dia, el Nyitus vol ensenyar-nos alguns amics seus que són 
animals nocturns i que podem trobar a la muntanya. També ens 
els deixarà tocar i ens explicara un munt de coses d’ells. 

Nota: Aquest programa es orientatiu i es pot modificar 
 i adaptar en sol·lictud del usuari 

Per Informació i Reserves : info@albergmirador.com o 973484038/608191255 

Tria d’Activitats: 
· Estada 2 dies: 2  activitats // Estada 3 dies: 4 activitats 
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En el cas que educació infantil volgués 
migdiada s'haurà de comunicar 

prèviament. 

HORARI ALBERG MIRADOR 
  

8:00-9:00 AIXECAR-SE (A CÀRREC PROFESSORS) 
9:00-9:30 ESMORZAR (PROFESSORS) 

9:30-10:00 TEMPS LLIURE (MONITORS) 
10:00-13:00 ACTIVITATS MATÍ (MONITORS) 
13:00-13:15 RENTAR MANS (PROFESSORS) 

13:15-14:30 DINAR (PROFESSORS) 
14:30-15:30 TEMPS LLIURE (MONITORS) 

15:00-17:00 ACTIVITATS TARDA (MONITORS) 
17:00-17:30 BERENAR (MONITORS) 

17:30-18:30 CONTINUACIÓ ACTIVITATS 
(MONITORS) 

18:30-20:00 TEMPS LLIURE (PROFESSORS) 
20:00-21:00 SOPAR (PROFESSORS) 

21:00-21:30 TEMPS LLIURE (PROFESSORS) 
21:30-23:00 JOC DE NIT (MONITORS) 

(Nota: En el cas dels grups d’Educació Infantil el 
Joc de nit començarà a les 21:00 hores i finalitzarà 
22:30 aproximadament, sempre previ acord amb 

els professors.) 
23:00 DORMIR (PROFESSORS) 

  



MOLT IMPORTANT NOTES: 

•Tria d’Activitats: 

Estada 2 dies: 2  activitats  

Estada 3 dies: 4 activitats 

 
 

•Aquest programa és orientatiu i es 
poden modificar i adaptar en la 

sol·licitud de l’usuari. 
 

Per Informació i Reserves : info@albergmirador.com o 973484038/608191255 
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Què cal portar? 
   
Motxilla per anar d’excursió 
Crema solar 
Calçat còmode per anar d’excursió 
Gorra 
Impermeable i roba d’abric 
Una llanterna i piles de recanvi 
Una cantimplora  
Bolígrafs, llapis i goma d’esborrar. 
        
        

Per Informació i Reserves : info@albergmirador.com o 973484038/608191255 
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METODOLOGIA DE TREBALL 
  
 

La qualitat dels serveis pedagògics de l’ALBERG MIRADOR es 
basa en: 

 
 L’existència d’un equip de monitors i talleristes especialitzats i 

estable. 
 

 El manteniment d’una relació de 15 alumnes/tallerista. 
 

 La vigilància de patis i preparació de jocs de nit per part d’un 
equip de monitors de lleure. 

 
 La preparació d’activitats i materials pedagògics específics per 

a cada nivell. 
 

 En cas d’inclemències meteorològiques us oferim tallers 
alternatius d’interior ja previstos per aquests casos. 

 
 La relació directa entre el representant del professorat i el 

responsable de l’equip de monitors un cop a la casa per 
aclarir qualsevol dubte respecte als àpats, instal·lació, 

activitats, horaris, descoberta de l’entorn, etc...   
 
 

Per Informació i Reserves : info@albergmirador.com o 973484038/608191255 
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Equipaments 
 
• Places: 200  
• Menjador: 200 
• Habitacions: 4, 8, i 16 places, totes amb 
bany complert 
• Calefacció central 
• Sales: 2 sales polivalents, 4 sales tallers 
• Camp de futbol 
• 2 camps de bàsquet 
• Camp de golf 
• Televisor a les habitacions 
• Servei de piscina coberta.  

PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE PREUS O RESERVES: 
TELEFONS: 973484038 O 608191255  

e.mail: info@albergmirador.com 
 

A LA NOSTRA WEB HI TROBAREU MES INFORMACIO SOBRE LES 
NOSTRES INSTAL·LACIONS. 

www.albergmirador.com 
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Per Informació i Reserves : info@albergmirador.com o 973484038/608191255 

En cas de dubte , consulta o assesorament 
d’activitats restem a la vostra disposició. 

MOLTES GRÀCIES 
L’Equip de Alberg Mirador 
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