


 Vespella 
és una casa de 
colònies gestio-
nada per la famí-
lia Castañé amb 
una sensibilitat 
pedagògica molt 
definida. El focus 
del nostre projecte 
educatiu és l’edu-
cació emocional. 
Vespella ofereix 
un espai idoni 
envoltat de bellesa 
natural on podem 
crear ambients no 
formals on totes 
les persones es 
poden expressar 
amb igualtat i 
llibertat.



 Trets generals de la nostra línia educativa

Ens guiem pels valors CREA: Comunicació, Respecte, Estima i Autenticitat. Creiem que 
aquests són valors essencials per poder desenvolupar-ne molts més i formar-nos com a 
persones. 

Atenem a la diversitat i entenem aquesta com la convivència de diferents models, valors 
i maneres de viure i conviure que aporten riquesa, coneixement, canvi i innovació. 

Enfoquem l’educació des d’una perspectiva integral i holística; contemplant i treballant 
el procés de desenvolupament de la persona a nivell intel·lectual, físic, emocional i social. 
A Viu Vespella creiem en la convivència com una eina d’aprenentatge i com una experièn-
cia molt especial i enriquidora. Volem que totes les persones se’n sentin una part impor-
tant i valorada, així fomentant el sentit de comunitat i pertinença.

El  joc és el centre de les nostres activitats; és universal i fonamental en la vida dels in-
fants. 

Vespella el formem un gran equip de professionals que treballem per oferir un servei de 
qualitat i un tracte personal i proper. 

 Projecte Educatiu – Educació Emocional

L’educació emocional és l’art d’aprendre a viure feliçment. Ens permet reconèixer les 
emocions per poder gestionar-les de manera adequada i respectuosa, des del punt de 
vista personal i de l’entorn, amb la idea d’afavorir el nostre benestar i èxit social.
A continuació descrivim el que considerem les claus de l’educació emocional i que defi-
neixen la manera com treballem:

√ Valorem les experiències personals i individuals
√ Entenem el comportament com l’expressió d’una o més emocions
√ Respectem els diferents tempos perquè tots els nens, nenes i joves tinguin l’espai per      
   poder-se desenvolupar al seu ritme 
√ Escoltem activament, mostrant interès per les diferents experiències i reaccions 
√ Acollim les emocions com una part natural de la vida i del nostre dia a dia. 
√ Demostrem i practiquem l’empatia, la voluntat de voler entendre i de poder ser entès.
√ Promovem les decisions pròpies i fomentem l’autonomia. 
√ Entenem els errors com a eines d’aprenentatge i ensenyem a ser conseqüents de les    
   nostres decisions. 



 

 

 Activitats per a sortides d’un dia
 
 ••El camí dels sentits   
 
 ••Dia musical + Música i emocions
  √ Creació musical en grup
  √ Audició musical
  √ Percussió corporal
  √ Cançons
  √ Moviment creatiu
 
 ••Natura i medi ambient
  √ Gimcana de natura
  √ Coneixem els ecosistemes
  √ The best survivor
  √ Ruta d’orientació
  √ Fototrampeig i seguiment de rastres

 ••Un dia de conte
 
 ••Fem salut! 
  √ Fer un petit cim!
  √ Coneixença i cohesió de grup
  √ Banys de bosc pel benestar emocional

 ••Acció cooperació 
  √ Gimcana cooperativa 
  √ Acrosport
  √ Jocs de coneixença

 ••Dia d’aventura
  √ Rocòdrom
  √ Tir amb arc



 

 El Camí dels Sentits

El Camí dels Sentits és un recorregut a l’aire lliure 
en el qual anirem trobant estímuls per a cada sentit: 
el tacte, el gust, l’olfacte, la oïda i la vista. És una 
experiència immersiva i creativa, en la que sorpren-
dre’ns i meravellar-nos, tot jugant i explorant.

És una ruta pels cinc sentits bàsics: el tacte, el gust, 
l’olfacte, l’oïda i la vista que ofereix la oportunitat de 
consolidar coneixements treballats a l’escola. També 
és una oportunitat de connectar els estímuls de l’ex-
terior amb les nostres sensacions interiors, intentant 
ésser més conscients i presents en el nostre dia a 
dia, així practicant l’atenció plena (mindfulness).

L’objectiu principal és que el Camí dels Sentits ens desperti la curiositat i les ganes 
d’aprendre, de jugar, de connectar i sobretot, de sentir!



 Dia Musical

La música és part del nostre dia a dia però poc sovint tenim l’oportunitat de fer música, 
de ser-ne part activa i viure-la des de dins. A Viu Vespella us convidem a ser músics, a 
improvisar, crear i jugar amb la música, a conèixer instruments i sons nous!

Durant aquest dia s’utilitzarà la música de maneres diverses depenent del grup i els seus 
interessos. Algunes de les activitats i tècniques que podem utilitzar són:

 √ Creació musical en grup: utilitzant instruments curiosos i interessants, que tothom  
 pot tocar, embarquem en un viatge musical en el que improvisarem i anirem creant  
 diferents atmosferes musicals. 

 √ Audició musical: afinarem les orelles per aprendre sobre el so de diferents 
 instruments i d’estils musicals a través d’històries i contes.

 √ Percussió corporal: jugarem amb el ritme i crearem sons amb el nostre cos, tot   
 fent coreografies conjuntes que posaran a prova la nostra coordinació d’una manera  
 divertida i creativa. 

 √ Cançons: cantar en grup és una experiència divertida i molt beneficiosa per la 
 nostra salut física i emocional. Presentarem cançons del món que ens captivin i facin  
 gaudir. 

 √ Moviment creatiu: utilitzant músiques variades que ens provoquin ganes de 
 moure’ns i activar el cos, proposarem dinàmiques i activitats per prendre més 
 consciència del cos, agafar confiança i expressar-nos seguint la música. 



 Música i emocions

La proposta del dia musical també 
es pot enfocar més específicament 
cap a l’educació emocional i com una 
manera de treballar les emocions i les 
competències de l’educació emocional 
a través de la música i la creativitat. La 
finalitat és oferir tècniques per tenir un 
millor coneixement de les emocions i 
poder-les gestionar d’una manera sana 
i que ens porti a un estat de millor 
benestar. L’objectiu d’aquest taller és 
aprendre sobre les emocions d’una 
manera accessible i creativa, explorant 
diferents estats emocionals o qualitats 
de les emocions tot utilitzant la músi-
ca. Aquesta activitat és facilitada per 
una musicoterapeuta professional. 

 Natura i medi ambient

Aquestes activitats ens serviran per posar a prova el nivell del nostre instint natural i dels 
nostres coneixements del medi. També ens convidaran a treure la part més salvatge i 
a deixar-nos portar per les emocions que ens provoca estar en contacte amb la natura.  
Creiem que durant la infància és el millor moment per influir en l’educació ambiental dels 
infants, d’aquesta manera considerem important conscienciar-los sobre problemàtiques 
actuals que afecten la conservació de la natura.



Les nostres activitats de natura són facilitades per una Educadora Ambiental i Tècnica en 
Gestió Forestal i del Medi Natural. Us en presentem algunes: 

 √ Gimcana de natura: farem un recorregut pel món de la fauna i la flora de la 
 nostra comarca i d’altres, estarem en contacte directe amb l’entorn per aprofundir  
 en la natura. Farem diverses proves per aprendre de manera dinàmica sobre els   
 ecosistemes que ens envolten i interioritzar els nous coneixements adquirits. 

 √ Coneixem els ecosistemes: farem un repàs dels ecosistemes de la comarca per  
 conèixer què ens envolta i les problemàtiques actuals.

 √ The best survivor: Ens endinsarem en les profunditats dels boscos de Vespella i  
 aprendrem les tècniques de supervivència ancestrals i modernes per ser un autèntic  
 aventurer.

 √ Ruta d’orientació: Amb un mapa i una brúixola farem una ruta per Vespella on   
 d’una manera autònoma aprendrem a fer servir la brúixola per poder-nos guiar.

 √ Fototrampeig i seguiment de rastres: ens iniciarem en el món de la captura   
 d’imatges de fauna salvatge per poder-les observar en el seu medi natural, seguint  
 els seus rastres ens convertirem en autèntics exploradors.



 Un dia de conte

Cada any l’equip de Vespella creem un conte! 

Ens serveix de fil conductor i eix temàtic per les activitats que preparem, especialment 
per a les colònies, i ens ajuda a treballar conceptes concrets que ens proposem. 

Per la temporada 2021-2022 vam crear: El Tren de les 4 Estacions. 

En aquest conte a través de les aventures de la Yousra, en Joan, la 
Dana i en Guido, i amb la guia del Revisor Multicolor, volem parlar 
de quatre emocions bàsiques: la por, l’alegria, la tristesa i la ràbia.

Tot seguit podeu trobar altres aventures que hem creat i que es po-
den seleccionar com a centre d’interès de la sortida:
 
√ El petit gran xef                                                    √ L’indi Sher-on

√ Patrick el petit explorador                                   √ Marco el druida

 
 



 Fem salut!

Vespella es troba en un entorn privilegiat, amb un munt d’excursions i rutes boniques i 
interessants. Oferim caminades amb una llargada i dificultat flexible, que s’adapta al grup, 
sempre procurant trobar el repte ideal per aconseguir l’equilibri entre la pràctica física i el 
gaudi. 

També enfoquem les sortides i escollim les rutes per treballar allò que sigui de més in-
terès:
 √ Fer un petit cim!: posarem a prova la nostre resistència donant-nos el premi de  
 l’arribada a un paratge idíl·lic. Adaptem la dificultat de les rutes a les edats dels   
 infants.

  √ Coneixença i cohesió de grup: aprofitem estar en un entorn lliure i natural per   
 establir connexions i poder-nos conèixer millor. Ho fomentem amb jocs cooperatius  
 per encoratjar les interaccions socials. 

 √ Banys bosc pel benestar emocional: utilitzant el temps de caminada per parar  
 atenció plena al que estem fent i encoratjant estar presents i apreciant el camí. 



 Acció cooperació

Essent una casa de colònies creiem fermament en les convivències i les relaciones entre 
persones com una eina fonamental per la vida quotidiana. És per això que us proposem 
un seguit d’activitats i jocs per fomentar la cohesió de grup i les interaccions socials.  Des 
de jocs de coneixença, perfectes pel començament de curs; dinàmiques divertides i lúdi-
ques per reforçar i millorar les relacions del grup; fins a activitats per reafirmar i celebrar 
els vincles que han anat sorgint durant el curs. 

Alguns exemples d’activitats que oferim són:

 √ Gimcana cooperativa: una sèrie de proves en les que serà indispensable   
treballar units per aconseguir el repte de finalitzar la gimcana. 

 √ Acrosport: tot fent equip intentarem crear i construir figures humanes.

 √ Jocs de coneixença: presentem una bateria de jocs que ens posen a prova i ens  
 fan parar atenció als uns als altres per conèixer-nos millor. 

Sabem que les persones responsables dels grups són qui coneixen millor els infants, és 
per això que nosaltres ens deixarem guiar per les seves recomanacions i prepararem les 
activitats per poder treballar allò que sigui més convenient pel grup. 



 Dia d’aventura 

Si busqueu un dia ple d’emocions, a Vespella us preparem un dia d’experiències que fa-
ran córrer l’adrenalina, afinar la punteria i potser fins i tot, superar algunes pors! 

 √ Rocòdrom
 √ Tir amb arc

Aquestes activitats d’aventura a més de ser estimulants i divertides, també faran sorgir 
emocions diverses. Això ens dona la oportunitat de treballar-les perquè els infants puguin 
aprendre a anar-les gestionant de manera sana.  


