Us proposem la següent llista d’activitats agrupades per tipologia d’activitat. Podeu
escollir la combinació en funció de les vostres preferències, i també les podeu
combinar amb les activitats dels llibrets:
Gimcanes i jocs
JOC DE LA MASIA: Joc de tauler amb el qual recorrerem tots els espais de la masia a
partir de proves.
Tallers
TREBALLEM LA LLANA: Després de fer una petita explicació on surt la llana i com la
treballem, farem braçalets i collarets amb un “tricotin” o teixint amb les mans.
COCA D’HIVERN: Elaborem un pa de pessic “nevat” que cadascú es podrà endur a casa.
FEM CODONYAT: Prepararem un codonyat boníssim i cadascú se’n podrà emportar un
tros a casa.
Natura
VISITA LA GRANJA DE LA CARRAL: Fareu una visita a la granja de la Carral per conèixer
els diferents animals.
OBSERVACIÓ DEL TEMPS DE LA CARRAL: A la Carral, a l’hivern tenim un fenomen
meteorològic molt curiós, la boira, però no és una boira qualsevol, aquí tenim boira
gebradora. Descobrirem què és, com es forma, perquè a la Carral hi ha boira i a
Solsona no...
Nit
CONTES A LA VORA DEL FOC: La padrina ens explicarà contes a la vosa del foc mentre
torrem unes llesques de pa i les suquem amb una mica d’oli i d’all.
VETLLADA: Música i ballaruca a la sala gran de La Carral per a fer-nos passar el fred.
PATUFET I ELS CARGOLS: En patufet ens demana ajuda per trobar els cargols que se li
han escapat per la sala.
Altres activitats del llibret que poden complementar les de l’hivern a pagès:
- Olimpíades rurals
- Túnel de les sorpreses
- Emociona’t
- Jocs tradicionals
- Circuit de jocs de tota la vida
- Bitlles catalanes
- Visita al Miracle
- Taller de risoteràpia
- Exhibició de vol d’aus nocturnes a càrrec del ZOO DEL
PIRINEU (3€/persona)

