
 
 

 

VULL SER BISBI 1r 

A on anirem? 

La Granja Escola es troba a Santa Maria de Palautordera, a 10 minuts 

caminant de l’estació de tren de Santa Maria de Palautordera. 

La Granja és una casa de colònies formada per vàries cases independents, en 

un entorn privilegiat, a peus del Parc Natural del Montseny, Reserva de la 

Biosfera. 

 

 

 

 

 

Què treballarem? 

Aquest programa té com a objectiu treballar les competències emocionals 

necessàries per identificar i gestionar les nostres emocions. A través del 

personatge de la Nana Bunilda, creat per l’escriptora Mercè Companys, viurem 

una fantàstica aventura a on aprendrem a prendre consciència emocional de 

les nostres pors i a gestionar-les de manera positiva. 

La Nana Bunilda té un tret que la diferencia de la majoria d’altres personatges 

amb característiques semblants: s’emporta els malsons dels nens i els 

transforma en xocolata. Associant la por a la xocolata, la por perd gran part de 

la seva foscor i rebuig i adquireix un talant més amigable.  

Aprendrem a identificar i gestionar les nostres emocions a través de la màgia 

de la Nana Bunilda. Aquesta màgia, anomenada màgia petita, té la particularitat 

de transformar les emocions desagradables en coses agradables. Tots i totes 

compartim pors, malsons i il·lusions, per tant tothom som receptors de la màgia 

de la Nana Bunilda i de les emocions i il·lusions que desperta, ja que els 

estímuls positius generen alegria i entusiasme. 

Com hi anirem? 

Anada en autocar. 

Tornada amb tren acompanyats dels alumnes de 3r i 5è. 

 



 
 

 

Molt important: 

- Portar fotocòpia de la targeta de la seguretat social abans del dia de les 

colònies. 

- Portar a la motxilla només allò que es demana en el llistat adjunt. Els 

vostres fills i filles hauran de portar la motxilla sols. 

- Portar l’esmorzar en una bosseta de nanses a part, lligada a la motxilla. 

- Avisar si el vostre fill o filla té algun tipus d’al·lèrgia o intolerància 

alimentària de la qual no heu informat prèviament a l’escola. 

- Si un nen o nena es fa pipí cal que porti “empapador” i avisar al tutor/a 

- Portar tot etiquetat amb el nom, la motxilla i el sac també. 

- Portar una pila de ganes de passar-ho bé i il·lusió. 

-  
 

A la motxilla han de portar: 

- Sac de dormir (fora de la motxilla, separat)  

- 2 mudes (samarreta - pantaló - mitjons - roba interior)                           - 

- Necesser (raspall de dents - sabó - pinta - ...)                 

- Tovallola de dutxa i xancletes 

- Pijama i nino petit de peluix (opcional)  

- Llanterna 

- Vambes de recanvi  i impermeable 

- Un jersei o dessuadora per si de cas fa fred  

- Esmorzar del primer dia (bossa a part) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


