PRIMÀRIA

PROPOSTES D’ACTIVITATS PER COLÒNIES
Totes les propostes exceptuant la de l’Edat Mitja es relacionaran amb el ﬁl conductor: SEREM EXPLORADORS AL GARRAF
PER 1 PENSIÓ (DOS DIES – UNA NIT)
EL MÓN RURAL: granja + llana o cuina
EL MÓN A PAGÉS: granja + hort o cuina
EL MÓN NATURAL: granja + natura
UN MÓN ECOLÒGIC: paper reciclat + ginkana som recicladors
OPCIÓ LÚDICO – RURAL: granja + ginkana els animals
OPCIÓ LÚDICO – NATURAL: natura + ginkana l’univers juganer
OPCIÓ ARTÍSTIC – RURAL: granja + estampació o sals de colors
PER 2 PENSIONS (TRES DIES – DUES NITS)
EL MÓN RURAL: granja + llana + hort + cuina
EL MÓN NATURAL: granja + natura + llana + cuina
UN MÓN ECOLÒGIC: granja + natura + paper reciclat + ginkana
som recicladors
OPCIÓ LÚDICO – RURAL: granja + llana + hort + ginkana els
animals
OPCIÓ LÚDICO – NATURAL: granja + natura + cuina + ginkana
l’univers juganer
OPCIÓ ARTÍSTIC – RURAL: granja + llana + natura + estampació o sals de colors
UNA ALTRA PROPOSTA L’EDAT MITJA: jocs medievals,
vitralls, natura a l’Edat Mitjana, cuina medieval
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PRIMÀRIA

SOM EXPLORADORS AL GARRAF!
EDAT
El ﬁl conductor dels exploradors està pensat per nens/es
d’Educació Primària.
OBJECTIUS
Donar-li més força, fantasia i atractiu a les nostres activitats,
alhora que caire més lúdic. Sense deixar de banda la veracitat i el
rigor educatiu de cada activitat.
EL PERQUÈ DEL FIL CONDUCTOR
El ﬁl conductor serà el centre de les colònies dels nens. El tema
dels exploradors ens lliga perfectament amb totes les activitats
que tenim, ja que els exploradors són persones amb una curiositat immensa per tot els que els envolta i al nostre entorn hi ha un
munt de coses per descobrir.
Així, totes les activitats que faran a casa nostra han estat fruit de
la descoberta i investigació dels nostres avantpassats. El que
volem és alimentar les ganes de conèixer i l’esperit de descoberta que per altra banda és innat a l’ésser humà i sobretot als nens.
El nostre explorador té moltes qualitats, però hi ha una que el
caracteritza fonamentalment... és força intrèpid. Tot i així, segur
que necessitarà de la col•laboració dels vostres intrèpids nois i
noies!!!
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