Rockaina:
Colònies musicals
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

Rockaina
Colònies d’aventura musicals
Gràcies a la llarga experiència de Lleure 2000 en el món del lleure (20 anys) i la nova experiència
adquirida aquest estiu en el Camp Rock Macedònia, on hem passat 15 fantàstics dies immersos en
unes estades totalment musicals, amb un equip de professionals del món del lleure i la música us
proposem una nova forma de gaudir de les convivències: Rocknia: Les colònies d’aventura musical.
Us proposem una nova manera de gaudir de la natura, passar-ho bé amb els companys, i aprendre
els hàbits i valors, mitjançant la música com a fil conductor i diverses experiències emocionals.
En el cas del infants més grans, com a finalitat de les estades gravarem un videoclip de rock català,
preparat prèviament amb les activitats artístiques previstes. Amb els més petits, que passaran 3
dies, la finalitat és la introducció a la música, de manera divertida, emocional, expressiva i dinàmica.

Colònies Musicals – Grans: cicle superior

Hora

Primer dia

Segon dia
Màster-Class
Circuit artístic

Màster-Class
Circuit artístic

(Dansa, cant i interpretació)
Preparació del videoclip

(Dansa, cant i interpretació)
Preparació del videoclip

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

Dinar picnic Escola

Dinar

Temps lliure

14:30

15:30

Creació dels grups musicals
Emocions musicals.
(Tastets d’expressions)

Iniciació a la musica
Taller percussió
(de la Cerdanya al Vallès)

La Gimcana del fa#

El Rock Català

(competició per equips
Juguem cantant)

Audició per grups

COMIAT

(videoclip)

Taller d’elaboració:
Sona la imaginació
(fem el nostre instrument)

Jocs musicals

El Rock Català
Audició per grups
(videoclip)

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.

Temps lliure

19:00

Sopar

20:30

Joc de nit
Where
is Orchestra?
21:30
23:00

Dinar mestres

Berenar

17:00

17:30

Excursió de matí a Ur
(Petit passeig per la Cerdanya).

Temps lliure “Juguem amb la Música”

13:00
13:30

Quart dia

Esmorzar

9:00

10:00

Tercer dia

Sopar (de gala)
Nit de camp

La Festa Major

(foguera i guitarres)

(joc actiu i mogut amb
llanternes)

Activitat estrella
(Aparició sorpresa)

(Danses, cançons tradicionals, el
ball del piu-piu i els èxits del
moment)

Bona nit

Bona nit

Bona nit
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Colònies Musicals – Petits (cicle inicial i mitjà)
Hora

Primer dia

09:00

BENVINGUDA
11:00

14:30
15:30

Esmorzar

Esmorzar

La Gimcana del fa#

Dinar

Dinar picnic d’Escola

Temps lliure

Dinar mestres

Emocions musicals

Màster-class de Dansa

(Tastets d’expressions)

(disciplina, coordinació, sensibilitat..)

Màster-class Interpretació

(fem el nostre instrument)

(la vergonya, la por escènica, la
confiança..)

Jocs musicals

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

(Saltar a la corda, la goma, pica de mans....)
19:00

Temps lliure

20:30

Sopar
Nit de camp

23:00

COMIAT

Berenar
Taller d’elaboració: Sona la
imaginació

21:30

Excursió de matí a Ur
(Petit passeig per la Cerdanya)

Temps lliure

17:00

17:30

Tercer dia

Presentació del centre d’interès, els monitors
(competició per equips Juguem cantant)
i la instal·lació. Jocs de presentació.

13:00
13:30

Segon dia

(foguera i guitarres)

Activitat estrella

La Festa Major de Campus
Cerdanya

(aparició sorpresa)

(Danses, cançons tradicionals, el ball del
piu-piu i els èxits del moment)

Bona nit

Bona nit

Com a tasca prèvia a l’escola els infants de 4t, 5è i 6è podrien escollir quina cançó voldran
representar en el videoclip, preferiblement rock català, com també elaborar la distribució dels
grups!!!
Les activitats són adaptades a cadascun dels cicles educatius i poden variar depenent de causes
externes, com el clima.
•

BENVINGUDA: PRESENTACIÓ DEL CENTRE D’INTERÈS
La primera activitat és donar la benvinguda als infants i presentar-los als monitors i monitores
que els acompanyaran durant l’aventura musical. Sense perdre el fil de l’eix d’animació
s’explicaran les normes de convivència de la casa i de l’entorn on ens trobem. Tot seguit, farem
els grups d’activitat.

•

EMOCIONS MUSICALS (SENSACIONS!)
La música és molt expressiva i emotiva, amb ella es pot experimentar moltes sensacions i
emocions. Per això farem un petit circuit amb diferents parades, on trobarem una sèrie de petits
tallers corporals amb la música (pintar mural amb peus, massatges, manualitats amb les ulls
tancats…..).. Tot sensacions!!!

•

INICIACIÓ A LA MÚSICA: TALLER DE PERCUSIÓ
És el primer contacte amb els instruments, comencem amb la percussió, perquè és una de les
variants més antiga de la música i perquè pels infants és fàcil poder seguir petits ritmes de
percussió.
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La percussió és coneguda arreu del món, actualment segueix sent molt important per a moltes
cultures,amb celebracions i festivitats.
Amb els infants muntarem una “batucada”, farem petits grups, cada un marcarà un ritme, tots a
l’hora farem una bona cançó, que es sentirà fins el Vallès Occidental!!!
•

WHERE IS THE ORCHESTRA?
Acabarem el dia amb un Joc de nit, actiu i mogut amb llanternes. Els participants han de buscar al
director de l’orquestra (aquest serà un monitor, amagat, fent sorolls amb instruments). Els altres
monitors només deixaran sortir a buscar, als infants, que reconeguin el instrument o la melodia
que sona.

•

MÀSTER-CLASS
Circuït artístic, on els infants passaran per tres activitats
bàsiques en el món de l’art, la dansa, el cant i el teatre. Cada
sessió tindrà una durada de 50min.
A cada sessió els participants rebran una petita formació molt
lúdica per un monitor especialitzat en la matèria., on rebran
el continguts més basics i importants de cada matèria.
Amb els més petits farem el mateix concepte de Màster-class
amb professionals de la dansa o la interpretació, dividint el
grup en 2.

•

LA GIMCANA DEL FA#
Activitat lúdica de lleure que consisteix en una gimcana per equips. Farem un conjunt de proves,
relacionades amb el món de l’espectacle. Exemple de proves: Cantar amb aigua a la boca, fes una
”coreo” d’una cançó i Furor!

•

TALLER D’ELABORACIÓ: SONA LA IMAGINACIÓ!
Com a record de la nostra estada a Campus Cerdanya, per aprofitar pel video-clip i per endur-nos
a casa, construirem una sèrie d’instruments amb elements reciclats i material fungible. Com per
exemple Guitarra, percussió, maraques.....

•

NIT DE CAMP.
Que millor, que una nit de germanor, amb un bon foc de camp (fet amb llanternes) unes
guitarres, i moltes ganes de cantar. Aquestes són les nits per recordar, per estimar, per fer caliu
del lleure.
També s’aprofita per fer una miqueta d’astronomia, amb llegendes i misticisme.
Aquesta nit, la finalitzarem amb l’aparició d’un personatge “crack” del món de la música (estem
en negociacions).

•

L’AUDICIÓ.
Moment tècnic de les estades. Amb l’ajuda dels professors de música de l’escola, gravarem un
videoclip amb una cançó de rock català. Aquest activitat es farà per grups de màster-class i serà
la culminació de les colònies musicals...

•

LA FESTA MAJOR DE CAMPUS CERDANYA.
Gran nit de festa i xerinola, ballarem i cantarem amb la dinamització dels monitors. Moment
també per lluir tot el que hem aprés.

•

EXCURSIÓ A UR.
Que millor que finalitzar unes colònies amb una relaxada i tranquil·la passejada per la Cerdanya,
coneixem la història, la fauna i la flora, i sobretot gaudir de les vistes impressionats que ens
regala la Cerdanya i dels sorolls peculiars i característics que ens regala l’entorn natural.
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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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