Tornem a Capafonts
Durant els dies 25, 26 i 27 de setembre, els alumnes de 3r ESO
vam visitar el Mas de Fortet.
Els tutors van preparar algunes activitats amb ajuda de cada
un dels alumnes que la setmana prèvia a marxar, dividits per
colors, ens vam dedicar a planificar jocs didàctics per
promoure la cohesió de grup.
Les primeres activitats que es varen dur a terme van ser una
excursió al riu i a l’església del poble, aprofitant així la
tarda realitzant una sortida amb tot el grup classe. Havent
sopat es va organitzar un joc en el que competíem entre
nosaltres dintre d’un mateix grup classe en el que posem a
prova les nostres qualitats d’identificació dels nostres
companys a les fosques i només mitjançant un lot per alumne.
Després, abans d’anar a dormir, vàrem jugar als Llops de la
Vall Negra on competíem en grup i individualment en un joc de
rol on, alguns com a vilatans i d’altres com a homes llop,
havíem de sobreviure dia rere dia.
Durant les estones com els esmorzars, els dinars, els berenars
i els sopars (i també a les habitacions… ;P), així com en les
estones lliures, també vàrem aprofitar per conèixer-nos més i
fer activitats lúdiques per lliure.
L’últim dia vam realitzar dos jocs per promoure l’activitat en
grup abans de tornar a l’escola, un d’ells era un enigma de
lògica i l’altre consistia en una activitat de cooperació
mantenint com a objectiu no caure d’un banc.
Un cop aquestes activitats es van donar per finalitzades només
va quedar acabar de recollir la masia i dinar per tornar a
l’escola havent gaudit de dos dies lúdics a Capafonts.

Crònica : Estades a Capafonts
A l’arribar vam pujar les motxilles a les habitacions i vam
conèixer la casa i l’entorn. A la tarda, vam fer una excursió
on vam haver de travessar el riu.
Dimarts ens vam dividir en dos grups i mentre un grup feia
activitats en anglès, l’altre va visitar el poble de
Capafonts. A la tarda ho vam fer a l’inrevés. Seguidament ens
vam dutxar i ens vam preparar per la festa de comiat on ens ho
vam passar molt i molt bé.
Dimecres van venir al Mas de Fortet un ramat de cabres amb el
seu pastor, el senyor Sergi, la formatgera, la senyora Eva, i
la Junsa, la seva gossa.
Després de dinar ja vam tornar cap a l’escola.
Aquestes estades han estat molt divertides!

