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PRESENTACIÓ 

      La Granja Escola Can Bajona va néixer l’any 1985 amb 
l’afany de donar a conèixer el món rural als alumnes de 
totes les escoles. 
  
 Està situada al Solsonès, al Pre-Pirineu, a 7 km. de 
Solsona, al terme municipal de Clariana del Cardener, 
vorejada de grans extensions de boscos que ens ofereixen 
un paisatge muntanyenc, on podem gaudir de la Natura, 
al llindar del Pantà de St. Ponç 
És també un lloc on podreu viure una experiència en 
contacte amb un entorn de mitja i alta muntanya, on 
podreu gaudir d’unes activitats totalment adaptades en 
l’àmbit que ens envolta i als diferents infants i joves. Situat 
enmig d’un paratge de gran bellesa, dins d’una comarca 
encara verge i que comporta infinites possibilitats per a 
descobrir un entorn rural encara existent.  



  INDIS BAJONAWES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo,  Gran Cap de la tribu Bajonawa, que 

vam venir d’Amèrica buscant altres terres, 

sóc l’últim de la meva tribu. Aquí deixo la 

meva pipa sagrada i la meva història.  

La pipa és un altar mòbil i no es treu més 
que en les grans ocasions.  
Després d’aquest  ritual i un cop iniciats en 

la saviesa de la meva tribu, els que vingueu 

darrera meu, heu de saber que la terra, 

l’aigua, l’aire, els animals… ens donen 

vida, si els coneixeu i els respecteu ells us 

ajudaran amb tot el que necessiteu; però si  

no els tracteu bé , és com si estiguéssiu 

espatllant el nostre futur i llavors no serà 

com el coneixem. 

Perquè recordeu...La terra no ens pertany, 

nosaltres pertanyem a la terra!!! 



Colònies de dos dies:  

PRIMER DIA SEGON DIA 

 
Rebuda i presentació 

 
Ruta per l’obaga 

 
Granja 

Comiat 

 
Joc de nit 

 
 

 

Colònies de tres dies: 

PRIMER DIA SEGON DIA TERCER DIA 

Rebuda 
i 

presentació 
Pa Hort 

Ruta per l’obaga Granja 
 

Comiat 
 

 
Joc de nit 

 
Joc de nit   

 

*L’ordre de les activitats pot variar, en funció dels grups que hi 

hagi a la casa* 

*Si es vol canviar alguna activitat, s’ha de parlar prèviament 

amb la casa* 

PER INFORMACIÓ I RESERVES : 

info@canbajona.com 

973299363/608191255 

mailto:info@canbajona.com


Ruta per l’obaga: la terra no ens pertany, 

nosaltres pertanyem a la terra. És per 

això que hem de conèixer el que tenim al 

nostre voltant. Els indis bajonawes ens 

mostraran la mina de coure, vegetació, 

rastres, muntanyes i llegendes  pròpies, 

tot fent una excursió per les nostres 

terres.  

ACTIVITATS:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Granja: els nostres avantpassats indis, 

ens ensenyaven a cuidar dels animals, ja 

que són un element important per la 

terra. Els nens i nenes coneixeran els 

animals que tenim a la nostra granja, i 

podran cuidar-los igual que nosaltres 

fem. També tindran l’oportunitat de fer 

una volta amb carruatge.  

Pa: taller en el qual els descendents 

dels indis Bajonawes, ens ensenyaran a 

fer pa, i ens explicaran tot el procés 

des que sembrem el blat, fins que 

l’enfornem al nostre forn de llenya.  

També aprendrem les cançons amb les 

quals els indis amassaven el seu pa.  

Hort: en les nostres èpoques, no 

teníem cap lloc on anar a comprar, sinó 

que érem nosaltres els que cultivàvem 

els nostres aliments. Per això, 

ensenyarem als infants com cuidar del 

nostre hort, per a que creixin unes 

verdures bones i fresques.  

PER INFORMACIÓ I RESERVES : 

info@canbajona.com 

973299363/608191255 

mailto:info@canbajona.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

HORARI CAN BAJONA 

  
8:00-9:00 AIXECAR-SE (A CÀRREC 
PROFESSORS) 

9:00-9:30 ESMORZAR (PROFESSORS) 

9:30-10:00 TEMPS LLIURE (MONITORS) 

10:00-13:00 ACTIVITATS MATÍ (MONITORS) 

13:00-13:15 RENTAR MANS (PROFESSORS) 

13:15-14:30 DINAR (PROFESSORS) 

14:30-15:30 TEMPS LLIURE (MONITORS) 

15:30-17:00 ACTIVITATS TARDA (MONITORS) 

17:00-17:30 BERENAR (MONITORS) 

17:30-19:00 CONTINUACIÓ ACTIVITATS 
(MONITORS) 

19:00-20:00 TEMPS LLIURE (PROFESSORS) 

20:00-21:00 SOPAR (PROFESSORS) 

21:00-21:30 TEMPS LLIURE (PROFESSORS) 

21:30-23:00 JOC DE NIT (MONITORS) 

23:00 DORMIR (PROFESSORS) 

  

PER INFORMACIÓ I RESERVES : 

info@canbajona.com 

973299363/608191255 

mailto:info@canbajona.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
La qualitat dels serveis pedagògics de CAN BAJONA es basa 
en: 
  
L’existència d’un equip de monitors especialitzats i estable. 
  
El manteniment d’una relació de 15 alumnes/ monitor. 
  
La vigilància de patis i preparació de jocs de nit per part d’un 
equip de monitors de lleure. 
  
La preparació d’activitats i materials pedagògics específics per 
a cada nivell, que es lliuraran a cada grup en forma de 
dossiers de treball. 
  
En cas d’inclemències meteorològiques us oferim tallers 
alternatius d’interior ja previstos per aquests casos. 

  
La relació directa entre el representant del professorat i el 
responsable de l’equip de monitors un cop a la casa per aclarir 
qualsevol dubte respecte als àpats, instal·lació, activitats, 
horaris, descoberta de l’entorn, etc...   

 METODOLOGIA DE TREBALL 

  

PER INFORMACIÓ I RESERVES : 

info@canbajona.com 

973299363/608191255 
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PER INFORMACIÓ I RESERVES : 

info@canbajona.com 

973299363/608191255 
 LA CASA 

•  Instal·lacions per a 220 places  
•  2 Menjadors 
•  Habitacions de 10, 12 i 16 

places 
•  Habitacions de 4, 6 i 8 places 

totes  
  amb bany complert 

•  1 habitació adaptada per a 
minusvàlids 

•  10 sales tallers 
•  3 sales activitats de nit 
•  2 sales d’estar 

• Calefacció central i aigua 
calenta 

•  Camps d’esports i parc 
infantil 

•  Circuit acrobàtic en alçada, 
rocòdrom i tirolina 

•  Piscina 
•  Televisor i connexió Wifi 
•  Assegurança de 

responsabilitat civil i 
accidents 

mailto:info@canbajona.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PER INFORMACIÓ I RESERVES : 

info@canbajona.com 

973299363/608191255 

 COM ARRIBAR-HI 

  

Per a més informació sobre preus o reserves: 

Telèfons 973299363 o 608191255 (Carme) 

e.mail: info@canbajona.com 

A la nostra web hi trobareu mes informació 
sobre les nostres instal·lacions. 

www.canbajona.com 

mailto:info@canbajona.com
mailto:info@canbajona.com
http://www.canbajona.com/
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 LLISTAT 

  

Llistat de material que han de portar el nens 

  
· Sac de dormir 

· Motxilla petita per anar d’excursió 

· Roba de recanvi i estris personals  
· 1 tovalló (opcionals) 

· Calçat d’aigua o calçat vell per a les activitats de      
 granja i hort 

· Calçat còmode per anar d’excursió 

· Un cangur o jaqueta impermeable 

· Una llanterna amb bombeta i piles de recanvi  
(marcada )              
·  Una cantimplora (marcada amb el nom) 

**Tota la roba haurà d’anar marcada amb el nom  de 
cada   nen/a.** 

  
 MOLT  IMPORTANT  
  
Original o Fotocopia  o número  de la tarja sanitària 

Fotocopia del carnet de vacunacions 

Autorització del pares per trasllat en vehicle privat en 
cas de malaltia. 

mailto:info@canbajona.com

