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Aprèn jugant amb l’horta i els animals de la granja

UN JORN AL MAS
Aprèn jugant amb l’horta i els animals de la granja

QUÈ OFERIM?

Es tracta d’un circuït de jocs infantils psicomotrius on els nens i nenes
han de fer un recorregut pel mas, realitzant diverses feines de pagès.
El circuït conclou quan arriben a la masia. Un Jorn al mas és una activitat creada per les mans de joves artesans amb materials 100% reciclats. L’objectiu és apropar les tradicions rurals a la mainada amb la
intenció de que es respecti, cuidi i valori la feina que fan els masovers
i masoveres.

QUI HO FA?

L’activitat està dinamitzada per a monitors formats i qualificats.

COM HO FEM?

Els monitors qualificats es desplacen a la localitat on es durà a terme l’activitat, despleguen els materials, expliquen a cada un dels nens
quina és l’activitat a realitzar i animen als participants.

EL RECORREGUT D’UN JORN AL MAS
ELS TRES PORQUETS

Treballa les qualitats perceptives espacials.
Vaja, vaja, els tres porquets han perdut la cua!
Els hem d’ajudar! Torna-li a posar la cua… però
ho hauràs de fer amb els ulls tapats! Necessites
l’ajuda d’amics i familiars per trobar el forat.

EL RUSC

Joc motriu de punteria. Aquestes abelles obreres
tenen molta feina. Han d’entrar a les cel·les del seu
rusc per emmagatzemar la mel. Oh, hi ha moltes
cel·les que ja estan ben plenes de mel i tenen la
porta tancada. Practica punteria i fes entrar les
abelles per les cel·les buides.

MUNYIR UNA CABRA

Joc motriu de sensibilitat tàctil i habilitat manual.
Has arribat a la cleda de la cabreta. Ja gairebé has
enllestit la feina d’aquest jorn. Només ens falta la
llet de la cabra per poder fer mató per l’esmorzar
de demà.

EL RECORREGUT D’UN JORN AL MAS
L’HORT I I LES HORTALISSES

Pescar hortalisses. Sí, d’acord, les hortalisses no es
pesquen. Però heu provat mai de collir una ceba o
una pastanaga? La feina de pagès demana habilitat i concentració. El mateix que necessitareu per
pescar aquestes hortalisses. I, atenció, no volem les
que tenen cucs!

EL GALLINER

Ara que ja tens les hortalisses al cistell, ves al galliner i agafa uns ous pel sopar. S’està fent fosc i hem
d’anar tirant cap a casa. Uix, aquest cistell està
ben ple, vigila que no et caigui res!

MURAL DELS OFICIS

Sí, senyors i senyores! Ho has aconseguit! Si vols,
pots fer-te una foto per immortalitzar aquest moment i poder dir ben alt: Sóc pagès! Sóc pagesa!

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
ESPAI

La instal·lació dels jocs es delimitarà per una tanca de fusta, per tal
de mantenir la resta de gent fora dels jocs, amb unes mides mínimes
de 3 x 9 metres. Es pavimentarà tota la instal·lació amb una moqueta
de gespa artificial.

ACCÉS A VEHICLES

És important comptar amb un bon accés de vehicles per a poder descarregar el material de l’activitat (carpes, animals, bales de palla, entre d’altres).

PUNT DE LLUM

Per tal de garantir la visibilitat, l’activitat necessita un punt de llum
per la il·luminació de l’activitat i el fil musical amb sons d’animal de
la granja.

DURADA

La durada s’ajusta a la mida del consumidor.

EDAT DELS NENS

L’edat dels nens és flexible. En el cas que els nens siguin molt petits,
els monitors o els adults acompanyants els poden dona

PLANIFICACIÓ

L’equip E7V s’encarregarà de coordinar les activitats dinamitzadores
de la fira i d’ubicar els materials, així com d’anunciar els horaris de
les activitats.
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