Els Bandolers:
Perot Panxampla & la seva tropa
Colònies de 2 i 3 dies

INFORMACIÓ i RESERVES

CAMPUS CERDANYA
Rebeca Garcés o Carolina Cano
Av. Ramón Condomines 14
17520 Puigcerdà (Girona)
Tel. 972 883 530
rgarces@campus-cerdanya.com
www. campus-cerdanya.com

Els Bandolers
Perot Panxampla & la seva tropa
En aquestes convivències els infants aprendran, mitjançant l’educació en el lleure, com era la vida
a l’època dels bandolers, entre els segles XVI i XVIII. En l’època moderna era molt important
l’esforç, el treball i les matèries primeres que ens dóna la natura i la terra per poder sobreviure.
Tots els valors que coneixerem d’aquesta època de la història els traslladarem a l’actualitat, alhora
que aprendrem d’on venen molts dels productes que consumim avui en dia.
Per fer-ho ens endinsarem a l’edat moderna de la mà d’una colla de bandolers, qui seran els
encarregats d’ensenyar-nos com vivien en aquesta època. Els bandolers, dirigits per en Perot
Panxampla, sortiran del seu amagatall aprofitant la foscor de la nit. Ells ens portaran unes cartes on
ens demanaran la nostra ajuda per realitzar un seguit d’activitats aventureres.
Conjuntament amb la programació, el cap de la colla del Bandolers, Perot Panxampla, us farà
arribar una carta (llegir a l’escola) per tal que us comenceu a preparar per la gran aventura que
serà convertir-vos en bandolers. Per altra banda, aprofitant les activitats també coneixerem el
paisatge de frontera de la Cerdanya i la seva història. Aquesta comarca muntanyenca, única als
Pirineus, es caracteritza per ser una plana elevada de gran magnitud (uns 20 km) dividida
geogràficament per la frontera entre la Baixa Cerdanya (Catalunya) i l’Alta Cerdanya (França).

Objectius generals
En aquest centre d’interès dels Bandolers es treballen valors com la importància de l’esforç, el
treball i dels aliments i matèries primeres que ens dóna la natura i la terra per sobreviure. També
incidim, mitjançant el joc, excursions i la creació, en altres valors propis de l’educació del lleure
com són el respecte envers la natura, la cooperació i el treball en equip, la convivència i la
coneixença intergrupal.
- Comparar la manera de viure al passat i l’actualitat i valorar-ne
les diferències.
- Aprendre la importància dels recursos naturals.
- Ser conscient d’on venen les aliments.
- Elaborar productes naturals de forma lúdica.
- Conèixer els paisatges, la fauna i la vegetació de la Cerdanya.
- Respectar el medi natural que ens envolta.
- Perdre la por a la nit i la foscor.
- Conviure i fomentar la coneixença intergrupal entre els companys
i professors.

Cicles del centre d’interès:
El centre d’interès dels Bandolers està recomanat pels següents cicles educatius.
-

Educació infantil
Cicle Inicial Educació Primària

Totes les activitats del centre d’interès s’adapten a cada grup d’edat.

Campus Cerdanya - Puigcerdà (Girona) - Teléfono: 972 883 530 - E-mail: rgarces@campus-cerdanya.com
2

Programa de 3 dies
Primer dia

Segon dia

Tercer dia

9:00

BENVINGUDA

Esmorzar

Esmorzar

10:00

EXCURSIÓ PER LA CERDANYA

GIMCANA BANDOLERA

11:00

Presentació del centre d’interès, els
monitors i la instal·lació. Jocs de
presentació.

Jocs col·lectius i de distensió
La recerca del botí dels bandolers

(Jocs tradicionals Catalans i Jocs de
cucanya)

13:00

Dinar infants (Responsables Mestres)

Hora

14:15

15:00

Temps lliure
infants

Dinar infants (Responsables
Mestres)

Temps lliure
infants

Dinar mestres

DESCOBERTA DEL TERRITORI DELS
BANDOLERS

Dinar
mestres

Dinar infants (Responsables
Mestres)
Temps lliure
infants

TIR AMB ARC I SARBATANA

Dinar mestres

COMIAT

(Coneixem el nostre entorn i Puigcerdà)
17:00

Berenar

Berenar

17:30

TALLER D’EMBLEMES BANDOLERS I
JOCS DE DISTENSIÓ

TALLER DE COCA

Temps lliure infants

Temps lliure infants

Responsables Mestres

Responsables Mestres

20:00

Sopar

Sopar

21:00

EL JOC DE NIT DE’N PANXAMPLA I
EL TRACTAT DELS PIRINEUS

DANSES I CANÇONS
TRADICIONALS CATALANES I
DELS BANDOLERS

22:30

Bona nit

Bona nit

19:00

Els responsables de les activitats es
reserven el dret de poder modificar
l’ordre o substituir alguna activitat per
raons externes, com per exemple el
clima.

Programa de 2 dies
Hora

Primer dia

Segon dia

9:00

BENVINGUDA

Esmorzar

10:00

Presentació del centre d’interès, els monitors i la
instal·lació. Jocs de presentació.

EXCURSIÓ PER LA CERDANYA

11:00
13:00
14:15

15:00
17:00
17:30
19:00

Dinar infants (Responsables Mestres)
Temps lliure infants

Dinar mestres

DESCOBERTA DEL TERRITORI DELS BANDOLERS
(Coneixem el nostre entorn i Puigcerdà)

Jocs col·lectius i de distensió
La recerca del botí dels bandolers

Dinar infants (Responsables Mestres)
Temps lliure infants

Dinar mestres

COMIAT

Berenar
GIMCANA BANDOLERA
(Jocs tradicionals Catalans i Jocs de cucanya)

Temps lliure infants
Responsables Mestres

20:00

Sopar

21:00

EL JOC DE NIT DE’N PANXAMPLA I DANSES I
CANÇONS TRADICIONALS

22:30

Bona nit

Els responsables de les activitats es reserven el dret de poder
modificar l’ordre o substituir alguna activitat per raons
externes, com per exemple el clima.
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A continuació us mostrem un “collage” d’imatges
d’algunes activitats que podeu arribar a fer a Campus
Cerdanya!!!

INFORMACIÓ I RESERVES
Contactar amb la Rebeca Garcés als següents telèfons:
679078644 o al 972 883530 o bé, via e-mail a
rgarces@campus-cerdanya.com

ALTRES PROGRAMES QUE POTS FER AL CAMPUS CERDANYA:
A continuació, detallem la nostra oferta de colònies per infantil, primària segons cicle educatiu i
secundària.

Els Bandolers
Perot Panxampla & la seva tropa
ROCKAINA
Colònies musicals
RAID DE SUPERACIÓ
(també en anglès)
TECNO RAID DE SUPERACIÓ
COLÒNIES DE ROBÒTICA I TECNOLOGÍA al
LEGO Education Innovation Studio
TREBALL DE SINTESI: CREACIÓ D’UN PR
(també en anglès)
TREBALL DE SINTESI: ENERGIES
RENOVABLES
VIATGE DE FI DE CURS:
Aventura a La Cerdanya
VIATGES D’ESQUI

Infantil

Cicle
Inicial

Cicle
Mitjà

X

X

X

X

X

Cicle
superior

Secundàri
a

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
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