
  

  

2019 

 

Versió Setembre 2018 V2 

 

Colònies Arqueologia Cicle Mitjà 



Indiana Pons, l’arqueòleg d’Olèrdola 

Arran de la visita al Castell, coneixerem un arqueòleg un tant curiós, que ens vol 
ensenyar alguns dels seus descobriments, però també vol que l’ajudem a 
comprendre millor la història del Castell. 

 

 

 

 

 

9.00.-h Sortida escola Esmorzar Esmorzar 

10,00.-h  

Visita al Castell 
d’Olèrdola 

Autocar al castell, ha 
d’esperar per anar a la 

casa. (consultar) 

Animació Espectacle (30 
min) 

Mini circuit 
aventura(tirolina/ 

Rocòdrom tir amb arc 

Recollida habitacions 

 

Mini circuit 
aventura(tirolina/rocòdrom/tir 

amb arc ) 

13,30.-h Dinar Dinar Dinar 

14,30.-h Temps lliure amb 
vigilància 

Temps lliure amb 
vigilància 

Temps lliure amb vigilància i 
Final animació 

15:30 Instal·lació i grups 

Presentació de la 
casa  

Orientació per a 
arqueòlegs. 

Tornada 

17:00h Berenar Berenar  

17,30-h Cessetans Vs 
Medievals 

Orientació per a 
arqueòlegs. 

 

19:15 Descans  monitors Descans monitors  

20,30.-h Sopar Sopar  

21,30.-h  

La corona del Príncep 
d’Olèrdola 

 

Discoteca 

 

23,00.-h Dormir Dormir  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00.-h Sortida escola Esmorzar 

10,00.-h Visita al Castell 
d’Olèrdola 

(activitat coneixença) 

Recollida habitacions 

Orientació per a arqueòlegs 

13,30.-h Dinar Dinar 

14,30.-h Temps lliure amb 
vigilància 

Temps lliure amb vigilància i 
Final animació 

15:30  

Instal·lació i grups 

Presentació de la casa  

 

 

Tornada 

17:00h Berenar  

17,30.-h Cessetans Vs Medievals   

19:15 Descans  monitors  

20,30.-h Sopar  

21,30.-h Discoteca o joc de nit  

 

 

23,00.-h Dormir  



 

 

Tipus de joc: Activitat guiada 

Marcadors:  

 Conèixer la història dels 
assentaments d’ 
Olèrdola 

 Historia dels Cessetans  
 El campament romà

  
 El Castell medieval  

 

Explicació breu: En petits grups hauran de 
trobar les respostes d’un formulari i anar 
visitant el recinte del Castell, passant per la 
zona de l’assentament del Cessetans, dels 
Romans i dels Cristians de l’època medieval. 
Per finalitzar la visita, farem una petita 
explicació al centre d’interpretació del 
museu. 

 

Arribada a la casa de colònies  sobre les 
13h. 

NOTA: Per realitzar aquesta activitat heu de 
contactar amb el vostre servei d’autocars 
prèviament, per tal que us esperi al Castell i 
després us porti fins a la casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipus de joc:  Joc de nit amb lots 

Marcadors: Joc nocturn. 

Explicació breu: 

Els grups hauran d’aconseguir entrar al 
recinte delimitat com a castell per 
aconseguir la bandera, evitant ser 
enxampats, alhora que defensen la seva 
base. 

 

 

 

Marcadors:    

Joc de pistes nocturn. 

Explicació breu: 

Els participants hauran de descobrir 
l’autèntica història del Princep d’Olèrdola, 
Mir Girabert, i resoldre el misteri de 
l’amagatall de la Corona que es va fer. 

Aquest és un tipus de joc en què els 
participants son els protagonistes i els 
màxims investigadors. 

 

 

 

 

Visita al Castell d’Olèrdola                                                          L’Assalt del Castell                                                                 

La Corona del Príncep d’Olèrdola                                                    



 

 

 

Tipus de joc: joc de pistes 

Marcadors:    
  

 Descobrir de forma 
divertida com vivien els 
habitants de la zona 
d’Olèrdola al llarg de la 
història. 

 

Explicació breu: 

Per grups aniran seguint les pistes i 
recuperar les “restes arqueològiques” dels 
nostres avantpassats i descobrint les feines 
que realitzaven i com s’organitzaven els 
Cessetans, els Romans i els Cristians. Tot 
realitzant proves d’identificació de 
petjades, localització de restes 
arqueològiques, crear una fortificació, entre 
d’altres. 

 

Marcadors:    
   

 Aprendre a orientar-se a la natura 
entenent-la i respectant-la  

Introducció: 

Fa molt de temps, la gent utilitzava 
diferents recursos de la natura per  poder- 
se orientar. Coneixerem aquests mètodes i 
aprendrem a seguir un itinerari llegint la 
brúixola. 

Explicació breu: 

Ensenyarem al nens/es les diferents 
maneres naturals que tenim per orientar-
nos,  Desprès els hi explicarem el 
funcionament d’una brúixola i com llegir un 

mapa amb el sistema Dufourd.  Farem una 
excursió tot llegint el mapa que se’ls hi 
proporcionarà, Aprendre a moure’ns en un 
entorn natural i saber identificar plantes i 
en definitiva aprendre a sobreviure a la 
natura.  

 

Observacions: Aquesta activitat es divideix 
en dues parts, per tal de fer una iniciació i 
pràctica abans de fer el recorregut. 

 

 

Tipus de joc: Taulell Gegant 

 

Marcadors: Joc lúdic. 

  

Explicació breu:  

En petits grups, els participants aniran 
avançant pel taulell, tot completant les 
proves per obtenir tots els formatgets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Cessetans a medievals.                                                         

Orientació per a arqueòlegs                                                    
Act. Tarda 

El Trivial del Pinar                                                                  
Act. Matí 



 

 

Com i quan triar les 
activitats:  
 
En principi rebeu el dossier al començament del curs o al fer la reserva, nosaltres per tal de 
poder planificar amb temps les vostres activitats us demanem que ens notifiqueu les 
activitats el més aviat possible, sempre que hagueu tingut temps de veure el dossier i 
sol·licitar una visita a l’escola per ampliar la informació  
 
També us oferim la possibilitat de venir a visitar la casa per conèixer les instal·lacions i 
parlar de les activitats.  
 
 
Us recordem també que disposeu de la nostra web per veure les nostres instal·lacions,  
 

www.elpinar.cat  
 

Com contactar amb nosaltres:  
 
El nostre horari d’oficina es de dilluns a divendres de 9:30 a 16h  
 
Al telèfon: 93.897.30.02  i  695.51.62.42 
 
També podeu contactar amb nosaltres a : activitats@elpinar.cat i a 

reserves@elpinar.cat 


