
Follets
del bosc

Activitat al bosc 
Espai Migdia 
(Dinar al refugi) 

*El dinar l'acompanya una persona 
educadora i, rotativament, una 
família, que s'encarrega de cuinar. 

602 856 695 
folletsalbosc@gmail.com 
folletsdelbosc.vilamajor.net 

Horari

Bosc situat entre Sant Antoni de 
Vilamajor i Llinars del Vallès. 
Espai interior a la masia de Cal Cabrit.

Lloc

El projecte compta amb la 
participació de les famílies.  Per 
repartir-nos els costos econòmics del 
projecte, així com les tasques, mirem 
de tenir en compte les necessitats i les 
possibilitats de cada família.

Aportacions

Contacta'ns 

de 9h a 13h de 
13h a 15h 



Natura

Comunitat

Autonomia

El bosc és l’entorn d'aprenentatge, 
on sortim cada dia a descobrir-nos i 
aprendre a través del joc lliure, 
acompanyades de la natura, font 
inesgotable d’estímuls i experiències. 

Creiem en la necessitat de les persones 
de compartir i interrelacionar-nos, de 
fer tribu. Per això creem sinèrgies amb 
projectes propers on construïm vincles 
de confiança i de suport mutu.
La participació de les famílies és 
fonamental per al projecte.

Mirem als infants amb tot allò que 
són, sense judicis ni expectatives, 
escoltant les seves necessitats, ajudant-
los a trobar l’autoregulació a través de 
l’acompanyament emocional, els límits i 
el vincle. 

Al bosc s’hi couen secrets. Entre els 
pins i les alzines, en el fang i als 
bassals, sota les pinyes i les branques... 
Follets del bosc permet a infants de 3 
a 6 anys descobrir-los i créixer a 
través de la vivència al bosc. 

Des d'un acompanyament no directiu, 
s’acompanya als infants en la seva 
etapa evolutiva d’autoconeixement, 
coneixement de l’entorn i relació amb 
els altres; a partir del joc lliure a la 
natura, materials no estructurats i 
propostes d’activitats com circ, 
música, contacontes.. 

Es compta amb cinc educadores com 
a principals referents dels infants i 
amb la participació activa de les 
famílies per al desenvolupament del 
projecte. 
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