
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



INTRODUCCIÓ	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  



INTRODUCCIÓ	  

	  

TOTS	  SOM	  EXPLORADORS	  

Des	  de	  ben	  petits	  el	  món	  que	  ens	  envolta	  atrau	  la	  nostre	  curiositat	  i	  
incentiva	  la	  nostre	  imaginació,	  	  fent-‐nos	  preguntes	  que	  sovint	  	  no	  tenen	  
resposta.	  

Moltes	  vegades	  a	  mida	  que	  creixem,	  	  sigui	  per	  nosaltres	  	  mateixos	  o	  
influenciats	  per	  altres	  factors	  externs,	  	  ens	  acabem	  posant	  límits	  a	  la	  
nostre	  imaginació	  i	  acabem	  oblidant	  les	  nostres	  preguntes.	  

Aquest	  casal	  segueix	  l´	  eix	  que	  vam	  veure	  al	  casal	  “	  TOTS	  SOM	  
INVENTORS”,	  on	  l´	  eix	  central	  gira	  en	  l´	  objectiu	  d´	  incentivar	  i	  potenciar	  als	  
nostres	  alumnes	  la	  curiositat	  i	  l´	  interès	  de	  conèixer	  el	  nostre	  entorn,	  amb	  
una	  mirada	  crítica	  i	  oberta.	  

En	  aquest	  casal	  “	  TOTS	  SOM	  EXPLORADORS	  “	  viatjarem	  a	  llocs	  
desconeguts	  i	  misteriosos	  fent	  un	  viatge	  per	  tot	  el	  món,	  que	  ens	  portarà	  
des	  del	  gel	  de	  l´	  Antàrtida	  als	  deserts	  de	  Jordània,	  passant	  per	  l´	  Amazones,	  
el	  Machu	  Pichu	  i	  l´	  illa	  de	  Pasqua	  a	  la	  Polinèsia	  ,	  descobrint	  a	  través	  d´	  una	  
mirada	  al	  passat	  les	  diferents	  cultures,	  religions,	  formes	  de	  viure	  i	  
evidentment,	  els	  diferents	  misteris	  que	  ens	  envolten.	  

També	  creiem	  que	  aquest	  casal	  es	  una	  oportunitat	  per	  ensenyar	  la	  
diversitat	  del	  nostre	  planeta	  a	  tots	  els	  nostres	  alumnes,	  ja	  que	  la	  font	  del	  
coneixement	  apropa	  a	  les	  persones	  i	  ens	  ensenya	  a	  ser	  més	  respectuosos	  
amb	  els	  que	  són	  diferents.	  

Per	  altre	  banda,	  un	  dels	  aspectes	  que	  es	  tractarà	  en	  el	  casal	  	  serà	  el	  
problema	  del	  canvi	  climàtic.	  Ensenyarem	  a	  prendre	  tots	  consciència	  de	  	  	  	  	  	  
l´	  influència	  del	  ser	  humà	  en	  la	  desforestació	  de	  l´	  Amazones	  o	  de	  la	  pèrdua	  
de	  superfície	  de	  gel	  a	  l´	  Antàrtida.	  

Esperem	  que	  els	  nostres	  alumnes	  s´	  ho	  passin	  molt	  bé	  en	  aquest	  casal	  i	  
aprenguin	  moltes	  coses.	  



	  

DISTRIBUCIÓ	  DE	  LES	  
ACTIVITATS	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



                                         

 

ACTIVITATS ESTADES D´ESTIU  

GRUP A/P3, P4 I P5 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
9’00 a 10’00 Taller  Coneixença Excursió Coneixença Taller 
10’00 a10’30 Esmorzar Esmorzar Excursió Esmorzar Esmorzar 
10’30 a 11’15 Jocs esport. Gimcana Excursió Jocs esport. Olimpiades 
11’15 a 12’00 Circ Anglès Jocs esport. Excursió Circ Anglès Olimpiades 
12’00 a 13’00  Jocs d´aigua Jocs d´aigua	   Excursió Jocs d´aigua	   Olimpiades	  
13’00 a 15’00  Dinar Dinar	   Excursió Dinar	   Dinar	  
15´00a 16´00 Gimcana Circ Anglès Excursió Jocs esport. Gimcana 
16´00a 17´00 Conta conte Jocs esport. Excursió Conta conte Conta conte 
 

GRUP B/ 1er, 2on i 3er DE PRIMARIA 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
9’00 a 10’00 Piscina Piscina Excursió Piscina Piscina 
10’00 a10’30 Esmorzar Esmorzar	   Excursió Esmorzar	   Esmorzar	  
10’30 a 11’15 Taller  Coneixença Excursió Coneixença Olimpiades 
11’15 a 12’00 Jocs esport. Gimcana Excursió Jocs esport. Olimpiades 
12’00 a 13’00  Circ Anglès Jocs esport. Excursió Circ Anglès Olimpiades	  
13’00 a 15’00  Dinar Dinar	   Excursió Dinar	   Dinar	  
15´00a 16´00 Jocs esport. Jocs esport. Excursió Jocs esport. Jocs esport. 
16´00a 17´00 Gimcana Circ Anglès Excursió Gimcana Gimcana 

 

GRUP C/ 4rt, 5è i 6è DE PRIMARIA 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
9’00 a 10’00 Piscina Piscina Excursió Piscina Piscina 
10’00 a10’30 Esmorzar Esmorzar	   Excursió Esmorzar	   Esmorzar	  
10’30 a 11’15 Circ Anglès Jocs esport. Excursió Circ Anglès Olimpiades 
11’15 a 12’00 Taller  Coneixença Excursió Coneixença Olimpiades 
12’00 a 13’00  Jocs esport. Circ Anglès Excursió Jocs esport. Olimpiades	  
13’00 a 15’00  Dinar Dinar	   Excursió Dinar	   Dinar	  
15´00a 16´00 Gimcana Gimcana Excursió Gimcana Gimcana 
16´00a 17´00 Jocs esport. Jocs esport. Excursió Jocs esport. Jocs esport. 
 

 



DESCRIPCIÓ	  DE	  LES	  
ACTIVITATS	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



TALLER	  D’	  EXPRESSIÓ	  
	  

	  

Taller	  d’experimentació	  i	  creació	  	  

 

Fem volar la nostre imaginació 
 
Aquest	  taller	  aposta	  per	  una	  pedagogia	  de	  les	  arts	  plàstiques	  que	  
acompanyi	  els	  nens	  i	  nenes	  per	  tal	  d'abordar	  la	  creació	  des	  de	  la	  seva	  
pròpia	  sensibilitat,	  buscant	  la	  relació	  amb	  el	  seu	  voltant,	  adquirint	  una	  
mirada	  personal	  i	  respectuosa	  amb	  els	  companys	  i	  el	  treball	  en	  equip.	  
L'espai	  de	  creació	  plàstica	  ha	  de	  ser	  ric,	  prioritzant	  la	  confiança	  en	  les	  
capacitats	  expressives	  i	  perceptives,	  buscant	  un	  espai	  de	  reflexió	  entre	  tots	  
plegats.	  
	  
Exemples	  d'activitats:	  	  
	  
Farem	  d´	  exploradors,	  treballant	  amb	  fang	  i	  materials	  de	  reciclatge.	  Amb	  
diferents	  equips	  de	  treball	  fabricarem	  un	  medi	  de	  transport	  sota	  la	  
supervisió	  d´	  un	  mestre	  que	  farà	  les	  tasques	  d´	  acompanyament,	  	  facilitant	  
les	  eines	  per	  dur	  a	  terme	  el	  projecte.	  

	  Les	  activitats	  d´	  invenció	  i	  plàstica	  seran	  adaptades	  a	  les	  edats	  
corresponents	  a	  cada	  curs.	  	  

Exemple	  d´	  activitats:	  

Farem	  una	  disfressa	  a	  partir	  d’un	  llençol	  o	  un	  tros	  de	  tela	  gran.	  La	  forma	  
habitual	  es	  prendre	  un	  rectangle	  de	  tela	  d’uns	  2	  metres	  de	  llarg	  per	  50	  cm	  
d’ample	  i	  fer-‐ne	  un	  forat	  rodó	  al	  centre	  (d’uns	  20	  cm	  de	  diàmetre)	  per	  on	  
passarem	  el	   cap.	   Ens	   col·∙loquem	  el	   tros	   de	   tela	   com	   si	   fos	   un	   ponxo	   i	   el	  
subjectem	  amb	  un	   cinturó	   (fet	   amb	  una	   cinta	   llarga	   de	   roba).	   El	   tros	   de	  
tela	   es	   decora	   amb	   pintura	   plàstica	   pintant	   amb	   sanefes	   i	   motius	  
geomètrics	  per	  disfressar-‐vos	  d’	  inques..	  
	  

	  



SESSIÓ	  DE	  TEATRE	  O	  CONTA	  CONTES	  
	  

Sessió	  de	  narració	  “	  el	  petit	  explorador	  ”	  

*Conte	  subjecte	  a	  canvis	  (	  Preparació	  a	  càrrec	  de	  la	  Sandra	  Rossi)	  

Presentació	  

Escoltar	  històries	  ens	  demana	  una	  actitud,	  una	  activitat	  mental	  i	  afectiva.	  
No	  estem	  passius	  quan	  seiem	  a	  sentir	  un	  conte.	  	  Les	  imatges	  no	  estan	  
imposades,	  estan	  ofertes	  mitjançant	  la	  paraula.	  Els	  què	  escolten	  posen	  en	  
joc	  l’atenció	  i	  generen	  les	  seves	  pròpies	  imatges,	  carregades	  d’afectivitat,	  	  
acompanyant	  al	  narrador	  que	  convida	  al	  viatge.	  

Escoltar	  històries	  afavoreix	  la	  capacitat	  d’atenció,	  obre	  l’imaginari,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
estimula	  la	  fantasia,	  enriqueix	  la	  capacitat	  discursiva,	  	  omple	  de	  paraules,	  
de	  literatura,	  ajuda	  als	  infants	  a	  elaborar	  conflictes	  interns	  i	  sobre	  tot,	  els	  
fa	  gaudir	  molt.	  

La	  sessió	  té	  un	  clar	  caire	  participatiu,	  els	  infants	  i	  els	  seus	  monitors	  
intervenen	  de	  diverses	  maneres.	  Per	  acompanyar	  la	  narració	  fem	  servir	  
diferents	  objectes.	  

	  

CIRC	  EN	  ANGLÈS	  
	  

Taller	  de	  circ:	  

Presentació:	  

Durant	  aquest	  casal	  ens	  endinsarem	  dins	  del	  món	  del	  circ	  treballant	  sobre	  
diferents	  aspectes.	  	  

El	  circ	  és	  un	  dels	  espectacles	  que	  als	  nens	  més	  els	  hi	  agrada	  veure	  i	  això	  
ens	  ofereix	  l’oportunitat	  de	  poder	  treballar	  a	  través	  de	  l’	  interès	  dels	  
infants,	  la	  qual	  cosa	  ens	  podrà	  conduir	  cap	  un	  aprenentatge	  d’una	  manera	  
molt	  diferent	  i	  productiva.	  



Per	  fer	  circ	  no	  cal	  que	  els	  nens	  i	  nenes	  tinguin	  un	  gran	  potencial,	  ja	  que	  
cadascú	  d’ells	  porta	  un	  petit	  artista	  dins	  seu	  i	  per	  això	  és	  important	  no	  
oblidar	  aquesta	  part	  i	  reforçar-‐la.	  

Descripció	  de	  les	  activitats:	  

Tots	  els	  exercissis	  estaran	  adaptats	  a	  l’edat	  i	  al	  nivell	  de	  cada	  infant	  i	  
moltes	  de	  les	  activitats	  les	  realitzarem	  	  amb	  anglès,	  adaptant	  també	  a	  
cada	  una	  de	  les	  edats	  i	  del	  seu	  nivell	  per	  tal	  que	  es	  pugui	  fer	  unes	  activitats	  
més	  dinàmiques	  i	  divertides.	  

Infantil:	  

En	  aquesta	  edat	  és	  treballa	  d’una	  manera	  més	  creativa	  i	  sobretot	  prenent	  
molta	  consciència	  del	  seu	  cos	  ja	  que	  és	  quan	  comencen	  a	  descobrir	  coses	  
noves.	  

Les	  activitats	  que	  realitzarem	  amb	  els	  infants	  d’aquesta	  edat	  estaran	  més	  
enfocades	  a	  l’agilitat	  i	  creativitat	  mental	  i	  física	  des	  d’un	  nivell	  bàsic	  i	  
inicial	  a	  través	  de	  jocs	  de	  circ.	  

1r,	  2n	  i	  3r	  de	  primària	  

En	  aquesta	  etapa	  els	  nens	  I	  nenes	  estan	  en	  un	  moment	  que	  ja	  comencen	  a	  
entendre	  el	  que	  és	  la	  interacció	  amb	  els	  altres,	  també	  comencen	  a	  prendre	  
consciència	  de	  diferents	  emocions	  que	  per	  ells	  són	  noves	  i	  estan	  més	  
motivats	  per	  dur	  a	  terme	  activitats	  físiques	  i	  creatives,	  per	  això	  
desenvoluparem	  les	  següents	  activitats:	  

-‐ACROBÀCIA:	  Per	  	  treballar	  l’agilitat	  corporal,	  la	  coordinació	  i	  prendre	  
consciència	  del	  seu	  cos	  d’una	  manera	  esportiva	  i	  artística	  a	  la	  vegada.	  

-‐EXPRESSIÓ	  CORPORAL:	  En	  aquesta	  part	  treballarem	  l’autoestima	  i	  
estimularem	  la	  part	  corporal	  creativa	  de	  cada	  infant.	  

-‐MALABARS	  I	  MANIPULACIÓ	  D’OBJECTES:	  Per	  estimular	  l’agilitat	  mental	  
d’una	  manera	  lúdica.	  

-‐RELAXACIÓ:	  Per	  treballar	  la	  part	  emocional	  i	  millorar	  la	  concentració.	  

	  



4t,	  5è	  i	  6è	  de	  primària	  

En	  aquesta	  edat	  estan	  en	  un	  punt	  de	  la	  seva	  vida	  en	  que	  és	  molt	  important	  
que	  siguin	  molts	  conscients	  d’ells	  mateixos	  i	  sobretot	  reforçar	  molt	  els	  
valors	  positius	  com	  el	  companyerisme	  i	  generositat	  amb	  els	  altres	  i	  amb	  
ells	  mateixos.	  En	  aquest	  procés	  s’exercita	  l’autoestima	  i	  la	  seguretat	  en	  un	  
mateix.	  

	  Realitzarem	  les	  mateixes	  activitats	  que	  els	  de	  1r,	  2n	  i	  3r	  però	  amb	  un	  nivell	  
més	  elevat	  i	  a	  la	  vegada	  al	  ritme	  de	  cada	  un	  dels	  infants.	  

-‐Beneficis	  educatius:	  	  

Els	  beneficis	  que	  aporta	  aquest	  tipus	  d’activitat	  com	  el	  circ	  són	  diversos,	  ja	  
què	  és	  un	  treball	  en	  grup	  i	  a	  la	  vegada	  personal,	  la	  qual	  cosa	  els	  farà	  
aprendre	  el	  que	  és	  el	  respecte	  i	  la	  interacció	  amb	  els	  companys	  a	  través	  
d’uns	  valors	  molt	  positius.	  També	  treballarem	  molt	  amb	  l’agilitat	  i	  
coordinació,	  tant	  física	  com	  mental	  i	  sobretot	  en	  el	  reforç	  emocional,	  ja	  
que	  és	  una	  edat	  molt	  important	  en	  què	  això	  ho	  han	  de	  començar	  a	  
controlar	  i	  aprendre.	  Tot	  plegat	  ho	  farem	  d’una	  manera	  divertida	  i	  
sobretot,	  educativa.	  

	  

	  

JOCS	  ESPORTIUS	  
	  

Activitats	  Esportives	  

Les	  diferents	  activitats	  esportives	  tenen	  com	  a	  objectiu	  fer	  exercici	  físic,	  
introduint	  aspectes	  tècnics	  bàsics	  d´	  una	  forma	  divertida,	  	  per	  tal	  que	  l´	  
alumne	  gaudeixi	  de	  l´	  esport	  i	  el	  practiqui	  amb	  regularitat,	  tenint	  molt	  en	  
compte	  el	  treball	  en	  equip,	  el	  respecte	  als	  companys,	  la	  humilitat	  i	  l´	  esforç.	  	  

Les	  activitats	  esportives	  que	  es	  realitzaran	  durant	  les	  estades	  són:	  

1. Futbol	  
2. Tennis	  
3. Voleibol	  



4. Beisbol	  
5. Bàsquet	  
6. Jocs	  	  esportius	  tals	  com	  “l´aranya”,	  el	  mocador,	  el	  vampir..etc	  

	  

OLIMPIADES	  
	  

A	  final	  de	  setmana	  es	  realitza	  unes	  Olimpíades	  que	  consisteixen	  en;	  

1/	  Es	  divideixen	  els	  alumnes	  en	  grups	  diferents	  formats	  per	  nens	  i	  nenes	  
de	  totes	  les	  edats	  perquè	  quedin	  compensats	  

2/	  Fan	  una	  sèrie	  de	  proves	  esportives	  per	  equips	  

3/	  Fan	  proves	  del	  que	  han	  après	  durant	  la	  setmana	  d´	  anglès	  en	  els	  
diferents	  	  nivells	  

El	  més	  important	  de	  les	  Olimpíades	  es	  que	  aprenguin	  a	  treballar	  en	  
equip,	  a	  ajudar-‐se	  entre	  ells	  i	  tenir	  esperit	  positiu,	  tant	  a	  l´	  hora	  de	  
ajudar	  als	  seus	  companys	  com	  ha	  acceptar,	  si	  es	  el	  cas,	  uns	  resultats	  no	  
tan	  bons	  com	  desitjaven.	  

Al	  final	  de	  les	  Olimpíades	  tothom	  es	  el	  guanyador	  i	  s´	  explica	  l	  ´	  objectiu	  
i	  el	  perquè	  de	  la	  competició,	  on	  tothom	  que	  s´	  esforça	  i	  intenta	  donar	  lo	  
millor	  de	  si	  mateix	  es	  mereix	  el	  premi	  encara	  que	  no	  hagi	  guanyat.	  Es	  
un	  premi	  a	  l´	  actitud	  	  i	  a	  l´	  esforç,	  on	  lo	  de	  menys	  es	  guanyar	  o	  perdre.	  

	  

	  

CONTA	  CONTES	  
	  

Conta	  Contes	  des	  de	  P3	  a	  P5	  

Seguint	  el	  fil	  conductor	  de	  tots	  som	  exploradors	  	  s’explicaran	  contes	  als	  
més	  petits	  relacionats	  amb	  aquesta	  temàtica.	  

	  



GIMCANES	  
	  

Les	  Gimcanes	  estan	  adaptades	  a	  les	  diferents	  edats	  pel	  nivell	  de	  
dificultat	  que	  deriven	  però	  el	  concepte	  es	  el	  mateix	  que	  en	  les	  
Olimpíades	  i	  consisteixen	  en;	  

1/	  Es	  fan	  grups	  de	  la	  mateixa	  edat.	  

2/	  A	  través	  de	  pistes	  amagades	  que	  han	  de	  trobar	  superen	  proves	  
esportives,	  d´	  anglès,	  de	  cultura	  general,	  etc.	  

3/	  Superada	  cada	  prova	  tenen	  una	  nova	  pista	  que	  els	  hi	  condueix	  a	  la	  
següent	  activitat.	  

4/	  El	  primer	  en	  acabar	  la	  gimcana	  es	  el	  guanyador,	  on	  es	  repeteix	  el	  
mateix	  discurs	  per	  part	  del	  professor,	  on	  l´	  esforç	  té	  el	  mateix	  valor	  que	  
guanyar.	  

Creiem	  vital	  transmetre	  aquets	  valors	  a	  totes	  les	  edats	  i	  per	  això	  
insistim.	  

	  

CONEIXENÇA	  
	  

Aquest	  apartat	  el	  dedicarem	  a	  conèixer	  les	  diferents	  zones	  
geogràfiques	  que	  explorarem,	  les	  diferents	  cultures,	  flora,	  fauna,	  les	  
formes	  de	  viure,	  la	  seva	  geografia,	  les	  dades	  més	  rellevants	  de	  la	  seva	  
història	  i	  els	  seus	  misteris.	  

És	  tracta	  d´	  aproximar	  als	  nostres	  alumnes	  de	  forma	  lúdica	  i	  divertida	  a	  
diferents	  coneixements	  generals	  del	  nostre	  entorn,	  així	  com	  la	  
importància	  de	  tenir	  consciència	  de	  com	  influeix	  el	  ser	  humà	  en	  	  el	  
nostre	  planeta	  i	  com	  evitar	  futures	  conseqüències	  negatives.	  

	  

	  

	  



TEMÀTIQUES	  PER	  SETMANA	  
	  

PRIMERA	  SETMANA	  L´	  ANTÀRTIDA	  

En	  aquesta	  primera	  setmana	  viatjarem	  al	  continent	  més	  austral	  de	  la	  
terra,	  on	  s´	  ubica	  el	  pol	  sud.	  Coneixerem	  el	  seu	  clima,	  la	  vida,	  fauna	  i	  
tractarem	  	  els	  efectes	  de	  l´	  escalfament	  global	  a	  la	  terra	  i	  la	  reducció	  de	  l´	  
ozó	  a	  l´	  Antàrtida	  

També	  parlarem	  dels	  exploradors	  com	  el	  capità	  James	  Cook,	  Jame	  Clark	  o	  
Ernest	  Shackleton	  i	  dels	  primers	  catalans	  que	  van	  anar	  amb	  expedicions	  de	  
caràcter	  científic,	  com	  la	  coneguda	  Josefina	  Castellví.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



SEGONA	  SETMANA	  “	  EL	  MACHU	  PICHU	  “	  (	  PERÚ	  )	  

La	  segona	  setmana	  la	  dediquem	  a	  conèixer	  una	  de	  les	  joies	  
arquitectòniques	  i	  arqueològiques	  més	  importants	  de	  l´	  imperi	  inca,	  inscrit	  
a	  la	  llista	  del	  patrimoni	  de	  la	  humanitat	  per	  la	  UNESCO,	  	  el	  Machu	  Pichu,	  
situat	  al	  Perú.	  

Parlarem	  de	  la	  seva	  situació,	  del	  seu	  centre	  arqueològic	  (	  dividit	  en	  tres	  
sectors,	  barri	  sagrat,	  barri	  popular	  i	  barri	  dels	  sacerdots	  ),	  del	  santuari,	  
dins	  del	  qual	  veurem	  la	  flora,	  fauna	  i	  els	  seus	  paisatges	  i	  de	  les	  teories	  que	  
sostenen	  	  que	  va	  ser	  una	  ciutat	  inca	  construïda	  amb	  la	  finalitat	  de	  
controlar	  l´	  economia	  de	  les	  regions	  conquerides.	  També	  coneixerem	  qui	  
eren	  i	  que	  era	  la	  cultura	  inca.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



TERCERA	  SETMANA	  “L´ILLA	  DE	  PASQUA	  “	  (	  POLINÈSIA	  )	  

	  

A	  la	  tercera	  setmana	  viatjarem	  a	  l´	  illa	  de	  Pasqua,	  situada	  a	  la	  Polinèsia,	  i	  
coneixerem	  la	  seva	  història,	  el	  clima,	  flora	  i	  fauna,	  la	  seva	  població,	  
economia	  i	  cultura,	  així	  com	  els	  misteris	  que	  l´	  envolten.	  

Veurem	  també	  que	  el	  descobridor	  de	  l´	  illa	  va	  ser,	  vet	  aquí,	  un	  pirata	  
anomenat	  Edward	  Davis,	  encara	  que	  no	  va	  situar	  correctament	  la	  seva	  
situació	  al	  mapa	  (	  expressament	  o	  sense	  voler	  ?	  ),	  per	  això	  el	  seu	  
descobridor	  oficial	  el	  neerlandès	  Jakob	  Roggeveen,	  que	  va	  arribar	  el	  dia	  de	  
Pasqua	  del	  1722.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



QUARTA	  SETMANA	  L´	  AMAZONES	  

A	  la	  quarta	  setmana	  parlarem	  de	  l´	  Amazonia,	  situada	  a	  la	  regió	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
d´	  Amèrica	  del	  sud.	  Està	  definida	  per	  la	  conca	  del	  riu	  Amazones	  i	  els	  seus	  
afluents	  (	  la	  conca	  fluvial	  més	  gran	  del	  món	  ),	  i	  coberta	  en	  gran	  part	  per	  la	  
selva	  tropical	  (	  també	  es	  la	  més	  gran	  del	  planeta	  ).	  	  	  

L´	  Amazònia	  s´	  estén	  per	  nou	  estats	  i	  territoris,	  més	  de	  la	  meitat	  de	  la	  seva	  
extensió	  correspon	  a	  Brasil.	  

Aprendrem	  la	  seva	  flora	  (	  encara	  hi	  ha	  innombrables	  espècies	  de	  plantes	  
sense	  classificar	  ),	  la	  seva	  fauna,	  el	  seu	  clima	  i	  la	  importància	  i	  
problemàtica	  de	  la	  selva	  Amazònica	  en	  el	  nostre	  planeta.	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

CINQUENA	  SETMANA	  LA	  CIUTAT	  DE	  PETRA	  
	  	  
Petra	  és	  la	  ciutat	  antiga	  dels	  nabateus	  i	  no	  està	  feta	  de	  pedra,	  està	  
excavada	  en	  la	  pedra	  literalment	  i	  aquí	  	  està	  la	  seva	  excepcionalitat,	  és	  la	  
mostra	  d’identitat	  d'aquest	  antic	  regne,	  d’aquest	  santuari	  religiós,	  polític	  i	  
cultural.	  
	  



Petra	  està	  situada	  al	  desert	  de	  Jordània	  i	  va	  ser	  construïda	  pel	  nabateus	  al	  
voltant	  del	  segle	  VI	  aC,	  durant	  l’imperi	  persa	  va	  ser	  una	  ciutat	  pròspera	  
perquè	  estava	  en	  la	  ruta	  de	  les	  caravanes	  que	  portaven	  espècies	  i	  altres	  
productes	  de	  luxe	  entre	  Egipte,	  Síria,	  Aràbia	  i	  el	  sud	  de	  la	  Mediterrània.	  I	  és	  
que	  els	  nabateus	  eren	  beduïns	  molt	  entesos	  en	  el	  comerç.	  	  
	  
Coneixerem	  com	  vivien	  els	  nabateus	  i	  	  com	  al	  voltant	  del	  l’any	  60	  aC,	  Petra	  
va	  ser	  conquerida	  pels	  romans	  i	  va	  ser	  annexionada	  a	  l’imperi	  romà.	  
	  
Cap	  al	  segle	  VII,	  	  el	  canvi	  de	  rutes	  comercials	  i	  els	  successius	  terratrèmols	  
portarien	  la	  ciutat	  a	  l’ocàs,	  quan	  quedà	  arrossegada	  a	  l’oblit.	  I	  així,	  
abandonada	  i	  morta	  va	  estar	  fins	  a	  l’any	  1812,	  quan	  va	  ser	  redescoberta	  
per	  un	  explorador	  suïs.	  
	  
Des	  de	  1985	  és	  Patrimoni	  Mundial	  de	  la	  UNESCO	  i	  des	  del	  7	  de	  juliol	  de	  
2007,	  	  Petra	  forma	  part	  de	  les	  set	  meravelles	  del	  món.	  

	  

	  

	  

	  

	  



SISENA	  SETMANA	  EL	  TAJ	  MAHAL,	  INDIA	  (	  SETEMBRE	  )	  

El	  Taj	  Mahal,	  ´Palacio	  de	  Corona',	  es	  un	  complejo	  de	  edificios	  construido	  
entre	  1631	  y	  1648	  en	  la	  ciudad	  de	  Agra,	  estado	  de	  Uttar	  Pradesh	  (India),	  a	  
orillas	  del	  río	  Yamuna,	  por	  el	  emperador	  musulmán	  Shah	  Jahan	  de	  la	  
dinastía	  mogola.	  El	  imponente	  conjunto	  se	  erigió	  en	  honor	  de	  su	  esposa	  
favorita,	  Arjumand	  Bano	  Begum	  —más	  conocida	  como	  Mumtaz	  Mahal—	  
que	  murió	  en	  el	  parto	  de	  su	  decimocuarta	  hija.	  Se	  estima	  que	  su	  
construcción	  necesitó	  el	  esfuerzo	  de	  unos	  20	  000	  obreros.	  

El	  Taj	  Mahal	  es	  considerado	  el	  más	  bello	  ejemplo	  de	  arquitectura	  mogola,	  
estilo	  que	  combina	  elementos	  de	  las	  arquitecturas	  islámica,	  	  persa,	  india	  e	  
incluso	  turca.	  Este	  monumento	  ha	  logrado	  especial	  notoriedad	  por	  el	  
carácter	  romántico	  de	  su	  inspiración.	  Aunque	  el	  mausoleo	  cubierto	  por	  la	  
cúpula	  de	  mármol	  blanco	  es	  la	  parte	  más	  conocida,	  el	  Taj	  Mahal	  es	  un	  
conjunto	  de	  edificios	  integrados.	  

El	  monumento	  es	  un	  importante	  destino	  turístico	  de	  la	  India.	  En	  1983,	  fue	  
reconocido	  por	  la	  Unesco	  como	  Patrimonio	  de	  la	  Humanidad,	  y	  nombrado	  
una	  de	  Las	  Nuevas	  Siete	  Maravillas	  del	  Mundo	  Moderno.	  

A	  partir	  del	  Taj	  Mahal	  conoceremos	  la	  India,	  su	  flora,	  fauna	  y	  religiones.	  

	  

	  



SETENA	  SETMANA	  CHICHÉN	  ITZÁ,	  MÈXIC	  (	  SETEMBRE	  )	  

Chichén	  Itzá	  (en	  maya:	  Chichén	  Itzá,	  ‘Boca-‐del-‐pozo	  (chichén)	  de	  los	  brujos-‐
de-‐agua	  (Itzá)’)	  es	  uno	  de	  los	  principales	  sitios	  arqueológicos	  de	  la	  
península	  de	  Yucatán,	  en	  México,	  ubicado	  en	  el	  municipio	  de	  Tinum,	  en	  el	  
estado	  de	  Yucatán.	  Vestigio	  importante	  y	  renombrado	  de	  la	  civilización	  
maya,	  las	  edificaciones	  principales	  que	  ahí	  perduran	  corresponden	  a	  la	  
época	  de	  la	  declinación	  de	  la	  propia	  cultura	  maya	  denominada	  por	  los	  
arqueólogos	  como	  el	  período	  posclásico.	  

La	  arquitectura	  monumental	  que	  ha	  llegado	  hasta	  nuestros	  días,	  que	  es	  
emblemática	  del	  yacimiento,	  tiene	  una	  clara	  influencia	  tolteca.	  El	  dios	  que	  
preside	  el	  sitio,	  según	  la	  mitología	  maya,	  es	  Kukulcán,	  representación	  
maya	  de	  Quetzalcóatl,	  dios	  tomado	  del	  panteón	  de	  la	  cultura	  tolteca.	  

Chichén	  Itzá	  fue	  una	  ciudad	  o	  un	  centro	  ceremonial,	  que	  pasó	  por	  diversas	  
épocas	  constructivas	  e	  influencias	  de	  los	  distintos	  pueblos	  que	  la	  ocuparon	  
y	  que	  la	  impulsaron	  desde	  su	  fundación.	  

La	  zona	  arqueológica	  de	  Chichén	  Itzá	  fue	  inscrita	  en	  la	  lista	  del	  Patrimonio	  
de	  la	  Humanidad	  por	  la	  Unesco	  en	  1988.	  El	  7	  de	  julio	  de	  2007,	  el	  Templo	  de	  
Kukulcán,	  ubicado	  en	  Chichén	  Itzá,	  fue	  reconocido	  como	  una	  de	  las	  Las	  
nuevas	  siete	  maravillas	  del	  mundo	  moderno,	  por	  una	  iniciativa	  privada	  sin	  
el	  apoyo	  de	  la	  Unesco,	  pero	  con	  el	  reconocimiento	  de	  millones	  de	  votantes	  
alrededor	  del	  mundo.	  

A	  través	  de	  Chichén	  Itzá	  conoceremos	  la	  península	  del	  Yucatán	  y	  
conoceremos	  el	  imperio	  maya.	  

 



EXCURSIONS	  
	  

PRIMERA	  SETMANA	  MUSEU	  DE	  CIÈNCIES	  NATURALS	  

A	  la	  primera	  setmana	  anirem	  al	  museu	  de	  ciències	  naturals	  de	  	  Barcelona	  i	  
veurem	  «Planeta	  Vida»,	  que	  interpreta	  la	  Terra	  actual	  com	  a	  resultat	  de	  la	  
interacció	  entre	  l’ambient	  químic	  i	  físic	  del	  planeta	  i	  els	  éssers	  vius.	  Els	  rius,	  
les	  muntanyes	  i	  els	  oceans	  estan	  íntimament	  relacionats	  amb	  els	  
organismes	  que	  hi	  viuen	  i	  tots	  junts	  formen	  un	  ecosistema	  global	  que	  
actua	  regulant	  les	  condicions	  del	  planeta.	  

Aquesta	  visió	  de	  conjunt	  de	  la	  Terra	  i	  de	  la	  vida,	  que	  integra	  totes	  les	  
disciplines	  de	  les	  ciències	  naturals,	  és	  l’eix	  vertebrador	  d’aquesta	  mostra	  
que	  s’estructura	  en	  tres	  àmbits:	  ‘La	  biografia	  de	  la	  Terra’,	  ‘La	  Terra	  avui’	  i	  
‘Les	  illes	  de	  ciència’.	  

El	  primer,	  ‘La	  biografia	  de	  la	  Terra’,	  descriu	  un	  viatge	  per	  la	  història	  de	  la	  
vida	  i	  la	  seva	  coevolució	  amb	  el	  nostre	  planeta.	  ‘La	  Terra	  avui’,	  és	  la	  
part	  que	  explica	  com	  és	  la	  Terra	  actualment.	  Aquests	  dos	  àmbits	  mostren	  
el	  fons	  patrimonial	  del	  Museu.	  ‘Les	  illes	  de	  ciència’,	  àrees	  semipermanents	  
i	  renovables,	  són	  petites	  exposicions	  en	  espais	  aïllats	  dins	  de	  l’exposició	  de	  
referència	  que	  tracten	  aspectes	  com	  ara	  l’evolució,	  la	  nomenclatura	  i	  la	  
classificació,	  la	  Mediterrània,	  el	  comportament	  animal,	  etc.	  

SEGONA	  SETMANA	  COSMOCAIXA	  

Al	  	  CosmoCaixa	  Barcelona	  trobarem	  la	  rèplica	  exacta	  d'un	  tros	  de	  bosc	  
inundat	  de	  la	  selva	  amazònica	  brasilera	  de	  més	  de	  1.000	  m².	  Podrem	  
explorar	  no	  només	  la	  part	  inundada	  sinó	  també	  la	  seva	  relació	  amb	  la	  
terra	  ferma.	  Gaudiràs	  també	  de	  la	  visió	  subterrània,	  l'aèria,	  la	  pluja	  
tropical...,	  tot,	  integrat	  enmig	  de	  la	  flora	  i	  la	  fauna	  típiques	  de	  la	  zona.	  

L'equip	  del	  nou	  Museu	  de	  la	  Ciència	  es	  va	  traslladar	  expressament	  a	  Pará,	  
al	  Brasil,	  per	  fer	  motlles	  i	  reproduccions	  fidels	  dels	  seus	  grans	  arbres,	  com	  
les	  ceibes.	  A	  més,	  hi	  ha	  incorporat	  més	  de	  100	  espècies	  vives,	  entre	  
animals	  i	  plantes	  autòctones.	  Tot	  plegat,	  perquè	  descobreixis	  un	  dels	  
ecosistemes	  més	  rics	  en	  biodiversitat	  i	  alhora	  més	  fràgils	  del	  planeta.	  

	  

	  



TERCERA	  SETMANA	  ANEM	  AL	  TIBIDABO!!	  

En	  la	  tercera	  setmana	  parlarem	  del	  Machu	  Pichu	  i	  ja	  que	  parlem	  de	  pujar	  
molt	  amunt	  	  anirem	  a	  la	  part	  més	  alta	  de	  Barcelona,	  fent	  la	  visita	  al	  parc	  
d´	  atraccions	  del	  TIBIDABO!!!,	  on	  gaudirem	  de	  totes	  les	  atraccions.	  

 

	  

	  

CUARTA	  SETMANA	  ACAMPADA	  NOCTURNA	  

L´	  acampada	  nocturna	  es	  basa	  en	  que	  els	  nens	  i	  nenes	  que	  han	  participat	  
al	  llarg	  de	  les	  estades,	  puguin	  fer	  una	  cloenda	  final,	  desprès	  de	  compartir	  
uns	  dies	  junts,	  fent	  esport	  i	  les	  diferents	  activitats	  proposades;	  

-‐ A	  les	  20’30	  h	  els	  alumnes	  tornen	  al	  col·∙legi.	  
-‐ A	  les	  09’00	  sopar	  
-‐ A	  les	  9’45	  gimcana	  

	  
Es	  repartirà	  una	  circular	  als	  pares	  amb	  tot	  el	  que	  han	  de	  portar	  els	  seus	  
fills.	  En	  el	  cas	  de	  no	  haver-‐hi	  cap	  zona	  per	  clavar	  tendes	  de	  campanya	  es	  
podria	  posar	  els	  sacs	  de	  dormir	  i	  l´esterilla	  en	  una	  classe	  o	  dues	  del	  
centre.	  
	  

	  

CINQUENA	  SETMANA	  MUSEU	  ARQUELÒGIC	  DE	  CATALUNYA	  
	  
	  
	  
	  



ELS	  JOCS	  ROMANS	  (	  PRIMÀRIA	  )	  
El	  tres	  en	  ratlla,	  els	  daus,	  les	  bales...	  Aquests	  jocs,	  com	  molts	  d’altres,	  no	  
són	  invencions	  noves,	  ja	  fa	  molts	  anys	  que	  els	  nens	  i	  les	  nenes	  hi	  juguen.	  
Amb	  aquest	  taller	  farem	  un	  viatge	  al	  passat	  i	  jugarem	  com	  feien	  els	  
romans.	  
	  
	  

DECOREM	  AMB	  TESSEL·∙LES:	  TALLER	  DE	  MOSAIC	  (	  INFANTIL	  )	  
	  
Aquest	  taller	  proposa	  una	  aproximació	  a	  la	  realitat	  dels	  romans	  a	  través	  
dels	  seus	  mosaics	  i	  el	  el	  que	  hi	  representaven.	  Per	  aconseguir-‐ho	  es	  visiten	  
els	  diferents	  mosaics	  originals	  exposats	  en	  el	  Museu,	  que	  serviran	  de	  base	  
perquè	  cadascun	  dels	  alumnes	  realitzi	  el	  seu	  propi	  mosaic	  romà.	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  


