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EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE MITJÀ. TEMPS MEDIEVAL: TORNEIG, DAMES I CAVALLERS                                                                               

Programa d’activitats  Centre Josep Manyanet  Begues  Baix Llobregat   3 dies / 2 nits 
 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 

MATÍ 

 

Arribada i instal.lació 
 

Jocs esportius  
 

Torneig medieval  
 

TARDA 

 

Jocs de la biodiversitat  
 

Excursió d’orientació  
 

Tornada i Adéu-siau 
 

NIT 

 

Els contrabandistes  
 

Festa final  
.  
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Jocs de la biodiversitat 

Els cavallers eren grans coneixedors del bosc, dels animals que hi viuen i dels seus recursos. A partir de jocs relacionats amb el medi ambient aprendrem un 
munt de coses sobre els arbres, les plantes i els animals que viuen pel bosc que envolta la casa de colònies.  

Els contrabandistes  

Els comerciants hauran de traslladar els doblons amagats d’una banda a l’altra del camp de joc mentre que els contrabandistes hauran d’atrapar-los i 
esbrinar el lloc on s’han amagat el dobló. Al cap d’una estona intercanviarem els equips per finalment saber qui ho ha fet millor. 

Jocs esportius 

Per poder arribar a ser una bons cavallers i amazones haurem de practicar les nostres habilitats físiques. A partir de diferents jocs esportius on posarem en 
pràctica  des de la punteria fins a l’equilibri, coneixerem quins son els nostres punts forts i quin tipus de cavallers i amazones serem.  

Excursió d’orientació 

Amb grups per monitors, sortirem a fer una excursió pel bosc on anirem fent observacions de tot allò que anem trobant i anirem fent paredes per fer jocs de 
descoberta de l’entorn. Aquest coneixements eren importants pels cavallers ja que passaven gran part de la seva vida en mig dels boscos anant d’un regne a 
una altre protegint els carros i les provisions dels nobles.   

Festa final 

A l’última nit de l’estada, farem una vetllada amb diferents dinàmiques d’equip i acabarem amb una mica de música i balls. 

Torneig medieval 

Els grups repartits en diferents gremis medievals, disputaran un torneig rotant de prova en prova per posar a prova les habilitats de cada gremi tot 
cooperant entre nosaltres per aconseguir guanyar la resta de gremis als torneig medieval 
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