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ESCOLA DE MÀGIA



Molt bon dia, nens i nenes!
 

Em dic Poff, el gran Mag Poff!
Però no sempre ha estat així, jo abans era un

nen com vosaltres, i un bon dia vaig conèixer a
un gran Mag que em va dir que amb molt

esforç i entrenament, podria arribar a ser com
ell.

I ara sóc Director de la Gran Escola de Màgia. 
 

Però... nens i nenes, us escric perquè he tingut
un problema:

He perdut els meus poders!
 

Em preguntava si voldríeu venir a ajudar-me a
recuperar-los i a canvi un ensenyaré a ser uns
ajudants de mags i magues. Què us sembla?

 

Voleu passar una gran aventura màgica?
 

Doncs us espero a la meva Escola de Màgia.
Ah, se m'oblidava, em podeu reconèixer pel

meu gran barret i la meva barba blanca.
Fins aviat!

Poff!!



Escola de Màgia 2 dies



Horaris estada 2 dies



Horaris estada 2 dies



Escola de Màgia 3 dies



Horaris estada 3 dies



Horaris estada 3 dies



Horaris estada 3 dies



ACTIVITATS
Descoberta de les instal·lacions 
Un cop arribats a la casa de colònies, esmorzarem i
coneixerem els/les monitors/es que ens
acompanyaran, els espais exteriors més propers, la
casa i les normes de la nostre estada. Tot seguit ens
distribuirem i instal·larem a les habitacions

Aprendrem quins són els seus límits i quines normes
generals caldrà seguir per gaudir de les colònies amb
seguretat i divertir-nos d’allò més!

Presentació del Centre d'Interès 
Coneixerem al Mag Poff, director de l'escola de
màgia on ara ens trobem, i aquest ancià d'aspecte
misteriós ens donarà la benvinguda i ens agrairà que
hagin vingut com a resposta al seu missatge. 

Tot seguit ens explicarà que ha perdut els poders i
que necessitarà la nostra ajuda per poder recuperar-
los i continuar amb la seva tasca de cuidar la natura i
donar a conèixer els seus coneixements de Gran
Bruixot.



ACTIVITATS
El Bosc Encantat (Recorregut de Natura i
dels Sentits)
El bosc que envolta l'escola de màgia és l’espai idoni
per poder trobar els ingredients secrets que el Mag
Poff necessita per preparar-nos un beuratge màgic,
però per portar a terme aquesta tasca necessitarà de
la nostra ajuda. 

Descobrir aquest meravellós entorn, farà que
coneguem els tresors amagats d’aquest bosc màgic,
fent us de tots els nostres sentits, fins trobar tots i
cadascun dels ingredients per la nostra preparació
del beuratge.

Reptes Màgics 
Per ésser un bon ajudant de mag i maga hem de
superar diversos reptes i proves màgiques. I a través
d'aquesta activitat, us convidem a fer molts jocs,
proves i reptes d'alló mès divertits!!!



ACTIVITATS

Joc de nit "Els Estels Màgics"
I a la nit...... farem un divertit joc a on posarem a
prova les nostres habilitats màgiques...

Entrenament de Bruixots (Circuit de
Psicomotricitat) 
Per a ser uns bons ajudants de bruixes i bruixots hem
d’estar en forma i ens divertirem entrenant-nos per
arribar a ser els millors ajudants d'en Mag Poff. 

Posarem a prova el nostre enginy, rapidesa i destresa
per superar les proves que hem de resoldre per tal
que el Mag Poff recuperi els seus poders.

Taller de Vareta Màgica
Amb una mica de traça decorarem una vareta màgica
que ens servirà com a record de la nostra màgica
estada a l'Escola de Màgia d'en Poff.



ACTIVITATS
Gimcana Màgica
Posarem a prova el nostre enginy, rapidesa i destresa
per superar les últimes proves que hem de resoldre
per tal que el Mag Poff recuperi els seus poders. 

Vetllada i teatre de titelles
El Gran Bruixot Poff, com a recompensa per tots els
esforços que hem fet, ens convidarà a la festa de
l'últim dia i a través de les titelles ens explicarà una
gran història.

La Màgia dels Jocs
Aprendrem els jocs que jugava en Poff quan era petit
i jugarem a molt jocs de cucanya i tradicionals amb
molta diversió!!!



ACTIVITATS

Espectacle de Màgia
Per fi en Poff ha recuperat els seus poders amb
l'ajuda de tots plegats!!!
I com està molt content i agrït, el gran Mag Poff ens
farà un petit espectacle com a comiat de la nostra
estada a l'Escola de Màgia!!!

Lliurament de diplomes
I després de passar moltes proves i aventures
màgiques, el gran Mag Poff ens nomenarà
Ajudants/es oficial de Mags i Magues.



 
· ESMORZAR DEL PRIMER DIA
· DINAR DEL PRIMER DIA (SI NO EL TENIU CONTRACTAT) 
· MOTXILLA O BOSSA D’ESPORT
· LLENCOL DE SOTA I COIXINERA
· SAC DE DORMIR
· CALCAT ESPORTIU I COMODE (BAMBES I/O BOTES)
· RECANVI DE CALCAT ESPORTIU
· RECANVI DE ROBA INTERIOR (UNA PER NIT)
· RECANVI DE ROBA COMODA (UNA PER NIT)
· RECANVI DE MITJONS (UN PARELL PER NIT)
- JAQUETA, ANORAC O IMPERMEABLE
· PIJAMA
· TOVALLOLA
· NECESSER I ESTRIS DE NETEJA PERSONAL
· GORRA
· LLANTERNA
· CANTIMPLORA (SI ES FA EXCURSIO A LES COLONIES)
· BOSSA PER A LA ROBA BRUTA
· FOTOCOPIA DE LA TARGETA SANITARIA DEL NOI O NOIA 
  O LLISTAT DE L'ESCOLA.

Què cal portar



COLÒNIES
 DESENVOLUPAMENT DE L’ESTADA 
 

Equip de monitors/es i coordinació
 

Cada any, formem un equip propi i multidisciplinari de
gent jove que sent passió pel món del lleure i que gaudeix
fent colònies escolars, per que els vostres alumnes
s’emportin el millor record de la seva estada. 

El primer dia, l’equip de monitors/es rebrà a l’escola i
indicarà el lloc per esmorzar. Juntament amb l’equip de
mestres, faran l’acompanyament fins l’hora d’inici de la
programació.

Mestres i el/la coordinador/a  es reuniran per fer un repàs
del nombre de nens/es, els horaris i desenvolupament de
l’estada, així com de les activitats i al·lèrgies
alimentàries. 

Seguidament el coordinador/a us ensenyarà les
habitacions per tal que els nens/es es puguin instal·lar el
mateix dia abans de dinar, o bé, a la tarda en el cas que hi
hagi hagut una altre escola que marxi el mateix dia i les
habitacions encara no estiguin a punt. 

Respecte a les activitats, els monitors/es formaran
subgrups abans de començar, a no ser que l’escola ho faci
abans de l’estada. Pel que es refereix a les activitats
lúdiques, aquestes es realitzaran de forma conjunta amb
tot el grup. 

 



Funcionament dels àpats:
 Al·lèrgies/ intoleràncies alimentàries 

Prèviament a l’estada, cal fer arribar a coordinació el
llistat d’infants i adults amb al·lèrgies alimentàries. 
Cal especificar el nom i cognom, curs i tipus d’al·lèrgica. 

Els menjars que se serveixen són de cuina casolana,
seguint la nostre dieta mediterrània. 

Els possibles canvis de menú es comunicaran en un màxim
10 dies abans de l’estada. 

Parar i desparar taula: Els mestres o els infants han de
parar taula en tots els àpats. En acabar, cada alumne
col·labora en retirar el seu plat, got, cobert, safata i
reciclar correctament les restes. Es facilitarà una
escombra i una galleda amb aigua i sabó per rentar les
taules. 

Els/les mestres s’encarreguen de servir els àpats
(esmorzar, dinar, berenar i sopar) 

L'equip de monitors menja al mateix temps que els
alumnes. L’equip docent menja durant l’estona que els
monitors/es realitzen el servei de vigilància. 

 



Organització de la colònia per grups. 
Per afavorir el funcionament i la comprensió de les
activitats curriculars per part dels alumnes, aquestes es
treballaran mitjançant subgrups, amb una ràtio de 15 a 20
nois/es per Cicle Mitjà, Superior i ESO i de 12 a 15 nois/es
per Educació Infantil i Cicle Inicial.

Aquests grups estaran dirigits per un monitor/a que
acompanyarà als infants a totes les activitats. Els grups els
podeu portar fets o si ho desitgeu els podem fer a la
mateixa casa de colònia de manera aleatòria.

Pel que es refereix a les activitats lúdiques, aquestes es
realitzaran de forma conjunta amb tot el grup.

Centre d’interès 
Les activitats, tant curriculars com lúdiques, es presenten
a través d’un centre d’interès, que difereix en cada cicle
educatiu.

Aquest centre d'interès serà el fil conductor de l'estada i de
les activitats, permetent treballar aspectes com la
imaginació i la creativitat.

Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial podran
començar a treballar aquest centre d’interès a l’escola
mitjançant un missatge dels protagonistes del centre
d’interès que adjuntem a aquesta programació.



Temporalització de les activitats

Cada activitat que es proposa té una durada temporal
flexible, depenent de l’edat dels participants, el nivell de
coneixements previs i les característiques concretes de
cada grup. En cas de pluja les activitats s’adaptaran o se
substituiran per altres.

Temps a càrrec dels monitors

Activitats en horari comprès entre les 10.00 h i les 12.30 h,
les 14.00 h i les 17.00 h, les 17.30 h a 19.00 h i les 21.00 h a
les 22.30 h (per a educació infantil i cicle inicial) o 23.00 h
(per a cicle mitjà i cicle superior).

Temps a càrrec dels mestres

El dia d'arribada i fins a l'inici de la programació
establerta, els mestres, conjuntament amb els
monitors/es, s'ocupen dels nens/es fins a les 12.30 h, que
és quan el grup ha contractat el primer dinar, o porten el
seu propi. 

Els mestres serviran els àpats als seus alumnes (esmorzar,
dinar, berenar i sopar)

Els temps lliures marcats en l’horari de l’estada són a
càrrec del professorat.



Durada de les activitats
La durada de les activitats i tallers varia entre 1 hora i dos
quarts i 2 hores, depenent de l’edat dels participants, el
tipus d’activitat (taller, activitat lúdica, joc de nit...) i altres
factors condicionants (climatologia, per referir-nos a les
activitats a l’aire lliure).

Ràtio monitors/a – participants
1 monitor/a per cada 12-15 nens/es per a Educació Infantil.
1 monitor/a per cada 15-20 nens/es per a Educació
Primària.
1 monitor/a per cada 18-20 nens/es per a Secundària.

INFANTIL
 De 35 a 45 alumnes: 3 monitors/es.
De 45 a 60 alumnes: 4 monitors/es.
De 60 a 75 alumnes: 5 monitors/es.
De 75 a 80 alumnes: 6 monitors/es.

PRIMÀRIA I ESO. 
De 35 a 40 alumnes: 2monitors/es.
De 41 a 55 alumnes: 3 monitors/es.
De 56 a 70 alumnes: 4 monitors/es.
De 71 a 85 alumnes: 5 monitors/es.

*Consultar en cas de voler un monitor/a extra sobre ràtio.
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