
 

 
  
 

 
Anem de colònies a casa la Marta Mata! 
 
Les colònies i sortides escolars com les entenem des de Cal Mata venen de 
la mà de l'ideari que la Marta Mata ens ha transmès. Per tant, l’equip 
educatiu que portem a terme les activitats a la casa de colònies neixen de 
la idea de lleure que la cultura catalana dóna per nom "educació en el 
lleure", nascut als anys 60 i que l’escola de mestres Rosa Sensat i la Marta 
Mata li varen donar un suport molt important. 
 
La Marta Mata tenia molt clar que amb l’escola no n’hi havia 
prou, ja que aquesta és la plataforma base i desprès hi ha 
la importància de la relació escola-entorn, escola-
ciutadania. És en aquest punt a on intervé el lleure com a 
suport a l’escola i és així com l’entenem nosaltres. 
 
Per parlar dels valors i dels objectius de les colònies, ens 
referim a unes paraules de la Marta, ja que partim 
d’aquesta idea a l’hora de programar, dissenyar i portar a 
terme les activitats que proposem a les escoles: 
 
 
 
 “ Dret a saber ser home i dona avui, a saber interpretar i comprendre la 
realitat canviant, a construir la pròpia llibertat, a progressar, a crear 
riquesa humana, material, cultural, cívica, associativa i solidaria”. 
 
Per això treballem per aprendre a pensar, que ens porta a aprendre a decidir, que 
dóna la mà a aprendre a fer i per últim, però no menys important, a participar. 
Aquest és l’esquema que intentem que les nostres colònies aportin als nens i nenes. 
Per què participar de la nostra societat és el que ens aporta la democràcia i la 
llibertat. És per això que treballem a partir de la convivència, la descoberta de 
l’entorn, la creativitat i la imaginació tot posant els nens al mig d’un eix d’animació, 
on són els protagonistes, juntament amb la responsabilitat i l’experiència de tot 
l’equip de la casa de colònies. 
 
Tenint en compte que les colònies i sortides escolars situen els nens i nenes fóra de 
l’aula i que els hi suposa una situació excepcional per a ells i elles, aprofitem tots 
aquells recursos al nostre abast per tal d’engrescar i fer de les colònies un fet molt 
més enriquidor. 
 
Us animem a venir de colònies o excursió amb ganes de què els nens i nenes 
aprenguin un munt de coses, i que, a vosaltres i mestres i a nosaltres monitors i 
monitores, tot allò que ells rebin ens faci estimar encara més la nostra feina.  
 

 
 
 
 



 

 
 
Programacions de colònies C. Inicial 
 
A continuació teniu la proposta de programació per les colònies de dos i tres dies 
per als nens i nenes de C. Inicial. 
 
Les programacions estan dividies amb tres eixos temàtics per tal de concretar 
millor els objectius de cada programació i ajudar-vos en la tria pels vostres 
interessos educatius. 
 
Si s’escau la responsable pedagògica pot venir-vos a visitar a l’escola per tal de 
concretar la programació i adaptar-la a la vostra mida. 
 
Els eixos temàtics són els següents: 
 

La xemeneia dels contes: activitats relacionades amb contes sobre la 
comarca de diferents autors juntament amb la Marta Mata, l’Angels Garriga i el 
Constantí Mata. 
 

El lledoner: activitats relacionades amb l’entorn natural i l’educació 
ambiental.  
 

El trapezi: activitats relacionades amb el lleure i l’educació en valors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

EL LLEDONER 
 

La Carmina i les seves joguines (2 dies) 
La Carmina i els seus ajudants ens acompanyaran en l’aventura dels invents, l’ecologia i la 

natura. A partir d’aquest personatge treballarem el cicle de les deixalles, el reciclatge i 
l’entorn. 

 
 1er dia 2on dia 

9.00.-h Sortida de l’escola Esmorzar amb mestres 

10,00.-h Arribada, presentació i instal.lació 
 

La Marta Mata i la seva casa 
Descoberta de la casa a partir d’un 

dels contes preferit de la Marta 
Mata. 

El gat en botes 

La ciutat imaginària 
Activitat de recerca pel bosc, acompanyat 

d’activitat plàstica per a valorar i 
expressar l’experiència viscuda. 

 
 

Recollida d’habitacions 

12.30.-h  Temps lliure amb mestres Temps lliure amb mestres 

13,00.-h Dinar amb mestres Dinar amb mestres 

14,00.-h Temps lliure amb monitors Temps lliure amb monitors 

15,00.-h La Carmina i els seus ajudants 
Recorregut pels voltants de la 

casa, buscant els objectes de la 
Carmina. 

Comiat  

17,00.-h Berenar amb mestres  

17,30.-h Taller de Joguines reciclades  

19,30.-h Temps lliure amb mestres  

20,00.-h Sopar amb mestres  

21,00.-h El Conte de la Carmina i les 
Fades de Saifores 

Joc de nit 

 

22,30.-h Acomodament habitacions amb 
mestres 

 

 
ACTIVITATS 
 
Tenim cinc sentits per descobrir: Activitat de racons, a cada racó treballem un sentit a 
través del qual descobrim el nostre entorn.  
 
La ciutat imaginària: Activitat de recerca pel bosc, acompanyat d’activitat plàstica per a 
valorar i expressar l’experiència viscuda. 
 
Seguint la pista: Joc de pistes pel bosc, activitats lúdiques i de natura. 
 
Els ingredients màgics: Excursió per la zona i reconeixement de plantes bàsiques. 
 
Els animals del bosc: Gimcana per descobrir les característiques dels animals del bosc 
mediterrani. 
 
A on va què?: Gimcana sobre el reciclatge i respecte del medi. 



 

 
 
 
 
 

EL LLEDONER 
 

La Carmina i les seves joguines (2 dies) 
La Carmina i els seus ajudants ens acompanyaran en l’aventura dels invents, l’ecologia i la 

natura. A partir d’aquest personatge treballarem el cicle de les deixalles, el reciclatge i 
l’entorn. 

 1er dia 2on dia 3er dia 

9.00.-h Sortida escola Esmorzar amb mestres Esmorzar amb mestres 

10,00.-h Arribada, 
presentació i 
instal.lació 

 
La Marta Mata i la 

seva casa 
Descoberta de la 
casa a partir d’un 
dels contes preferit 
de la Marta Mata. 
El gat en botes 

Tenim cinc sentits 
per descobrir 

Activitat de racons per 
conèixer els sentits. 

La ciutat imaginària 
Joc de recerca acompanyat 
d’un taller-mural centrat 
amb la vivència de les 
colònies i l’entorn de la 

casa 
 
 
 
 

Recollida d’habitacions 

12,30.-h Temps lliure amb 
mestres 

Temps lliure amb 
mestres 

Temps lliure amb mestres 

13,00.-h Dinar amb mestres Dinar amb mestres Dinar amb mestres 

14,00.-h Temps lliure amb 
monitors 

Temps lliure amb 
monitors 

Temps lliure amb monitors 

15,00.-h La Carmina i els 
seus ajudants 
Recorregut pels 

voltants de la casa, 
buscant els 

objectes de la 
Carmina. 

A on va què? 
Excursió pels voltants 

de la casa. 

Comiat animació 

17,00.-h Berenar amb 
mestres 

Berenar amb mestres  

17,30.-h Taller de joguines 
reciclades 

Taller de braçalet 
musical 

 

19,00.-h Temps lliure amb 
mestres 

Temps lliure amb 
mestres 

 

20,00.-h Sopar amb mestres Sopar amb mestres  

21,00.-h El conte de la 
Carmina i les 

fades de Saifores 
Joc de nit i conta 

contes 

La festa del bosc 
Vetllada de danses i 

cançons. 

 

22,30.-h Acomodament 
habitacions amb 

mestres 

Acomodament 
habitacions amb 

mestres 

 



 

 

 
 

 
LA XEMENEIA DELS CONTES 
 

La Caterina, remeiera o bruixa? (2 dies) 
Deien que la Caterina era ben especial, diferent. Deien que era una persona amb 
poders extraordinaris. Deien que l’havien vista pel bosc, caminant les nits de lluna 
nova, i vora les aigües les nits de lluna vella. Voleu conèixer el bosc i les seves 

propietats amb ella? 
 

 1er dia 2on dia 

9.00.-h Sortida de l’escola Esmorzar amb mestres 

10,00.-h Arribada, presentació i instal.lació 
 

La Marta Mata i la seva casa 
Descoberta de la casa a partir 
d’un dels contes preferit de la 

Marta Mata. 
El gat en botes 

La fira de les curanderes i 
el judici. 

Representació i el.laboració 
d’una fira medieval i final 

d’animació. 
 

 
Recollida d’habitacions 

12.30.-h Temps lliure amb mestres Temps lliure amb mestres 

13,00.-h Dinar amb mestres Dinar amb mestres 

14,00.-h Temps lliure amb monitors Temps lliure amb monitors 

15,00.-h Les plantes remeieres 
Excursió amb recol.lecció de 

plantes remeieres. 

Comiat 

17,00.-h Berenar amb mestres  

17,30.-h Taller de colònia  

19,00.-h Temps lliure amb mestres  

20,00.-h Sopar amb mestres  

21,00.-h Els missatges de la Caterina 
Joc de nit. 

 

23,00.-h Acomodament habitacions amb 
mestres 

 

 
ACTIVITATS 
 
Les plantes remeieres: Excursió amb recol.lecció de plantes remeieres. 
 
Els missatges de la Caterina: Joc de nit i descoberta del conte de Núria Canyelles i Vilar. 
 
Un riu de contes: Activitat de racons d’experimentació a través de diferents contes 
relacionats amb bruixes i remeieres. 
 
Saifores pàgina a pàgina: Joc de pistes pel poble i pel bosc descobrint els relats de l’avia 
de Saifores. 
 
Petits escriptors: Joc de descoberta i treball plàstic sobre l’experiència de les colònies. 
 
La Fira i el judici: Representació i el.laboració d’una fira medieval amb el final de 
l’animació. 



 

 
 
 
 

LA XEMENEIA DELS CONTES 
 

La Caterina, remeiera o bruixa? (3 dies) 
Deien que la Caterina era ben especial, diferent. Deien que era una persona amb 
poders extraordinaris. Deien que l’havien vista pel bosc, caminant les nits de lluna 
nova, i vora les aigües les nits de lluna vella. Voleu conèixer el bosc i les seves 

propietats amb ella? 
 
 1er dia 2on dia 3er dia 

9.00.-h Sortida escola Esmorzar amb 
mestres 

Esmorzar amb mestres 

10,00.-h Arribada, presentació i 
instal.lació 

 
La Marta Mata i la 

seva casa 
Descoberta de la casa 

a partir d’un dels 
contes preferit de la 

Marta Mata. 
El gat en botes 

Saifores pàgina a 
pàgina 

Joc de pistes 
descobrint els relats 
de l’avia de Saifores. 

La fira de les 
curanderes i el judici. 

Representació i 
el.laboració d’una fira 

medieval i final 
d’animació. 

 
 
 

Recollida d’habitacions 

12.30.-h Temps lliure amb 
mestres 

Temps lliure amb 
mestres 

Temps lliure amb 
mestres 

13,00.-h Dinar amb mestres Dinar amb mestres Dinar amb mestres 

14,00.-h Temps lliure amb 
monitors 

Temps lliure amb 
monitors 

Temps lliure amb 
monitors 

15,00.-h Les plantes 
remeieres 

Excursió amb 
recol.lecció de plantes 

remeieres. 

Un riu de contes 
Activitat de racons 
d’experimentació a 
través de diferents 

contes relacionats amb 
bruixes i remeieres. 

Comiat. 

17,00.-h Berenar amb mestres Berenar amb mestres  

17,30.-h Taller de colònia Taller de testet de 
llavors 

 

19,00.-h Temps lliure amb 
mestres 

Temps lliure amb 
mestres 

 

20,00.-h Sopar amb mestres Sopar amb mestres  

21,00.-h Els missatges de la 
Caterina 
Joc de nit. 

Cançons sota la 
lluna 

Vetllada de danses i 
cançons. 

 

22,30.-h Acomodament 
habitacions amb 

mestres 

Acomodament 
habitacions amb 

mestres 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
EL TRAPEZI 

  

El màgic món del circ (2 dies) 

Saifores de tant en tant és visitat per una companyia de circ, en Trip i en Trap, i 
amb ells porten uns artistes molt ben preparats. Voleu conèixer l’espectacle 

d’aquest parell de pallassos?  
 

 1er dia 2on dia 

9.00.-h Sortida escola Esmorzar amb mestres 

10,00.-h Arribada, presentació i 
instal.lació 

 
La Marta Mata i la seva 

casa 
Descoberta de la casa a 
partir d’un dels contes 

preferit de la Marta Mata. 
El gat en botes 

El circ 
Representació amb disfresses i 

maquillatge. 
 
 
 
 

Recollida d’habitacions 

12.30.-h Temps lliure amb mestres Temps lliure amb mestres 

13,00.-h Dinar amb mestres Dinar amb mestres 

14,00.-h Temps lliure amb monitors Temps lliure amb monitors 

15,00.-h El màgic món del circ 
Gincama al voltant de 

l’animació. 

Comiat  

17,00.-h Berenar amb mestres  

17,30.-h Taller de braçalet musical  

19,00.-h Temps lliure amb mestres  

20,00.-h Sopar amb mestres  

21,00.-h Quin embolic! 
Joc de nit amb lots 

 

22,30.-h Acomodament habitacions 
amb mestres 

 

 
ACTIVITATS 
 
El màgic món del circ: Circuit de proves relacionades amb l’animació i el circ.   
 
El circ: Representació de circ amb disfresses i maquillatge. 
 
El bosc dels lleons: Joc de pistes al voltant del conte de Jaume Constantí i Mata. 
 
Els artistes del circ: Joc-mural per a fer l’ambientació del circ. 
 
Els jocs del circ: Racons de jocs amb materials diversos. 
 
El nas del Trap: Excursió per la zona relacionada amb l’animació. 
 
 



 

 
 
 
 
 

EL TRAPEZI 
  

El màgic món del circ (3 dies) 

Saifores de tant en tant és visitat per una companyia de circ, en Trip i en Trap, i 
amb ells porten uns artistes molt ben preparats. Voleu conèixer l’espectacle 

d’aquest parell de pallassos?  

 
 
 
  
 
 

 1er dia 2on dia 3er dia 

9.00.-h Sortida escola Esmorzar amb mestres Esmorzar amb mestres 

10,00.-h Arribada, presentació 
i instal.lació 

 
La Marta Mata i la 

seva casa 
Descoberta de la 
casa a partir d’un 
dels contes preferit 
de la Marta Mata. 
El gat en botes 

El bosc dels lleons 
Activitat al voltant del 
conte de J.C. Mata. 

 

El circ 
Representació amb 

disfresses i maquillatge 
 
 
 
 
 
 

Recollida d’habitacions 

12.30.-h Temps lliure amb 
mestres 

Temps lliure amb 
mestres 

Temps lliure amb 
mestres 

13,00.-h Dinar amb mestres Dinar amb mestres Dinar amb mestres 

14,00.-h Temps lliure amb 
monitors 

Temps lliure amb 
monitors 

Temps lliure amb 
monitors 

15,00.-h El màgic món del 
circ 

Gincama i recorregut 
pels entorns de la 

casa. 

Els artistes del circ 
Joc-Taller relacionat 

amb l’animació 

Comiat 

17,00.-h Berenar amb mestres Berenar amb mestres . 

17,30.-h Taller de braçalet 
musical 

Taller de porta 
retrats 

 

19,00.-h Temps lliure amb 
mestres 

Temps lliure amb 
mestres 

 

20,00.-h Sopar amb mestres Sopar amb mestres  

21,00.-h Quin embolic! 
Joc de nit amb lots 

Alejop!!!!!! 
Vetllada de danses i 

cançons 

 

22,30.-h Acomodament 
habitacions amb 

mestres 

Acomodament 
habitacions amb 

mestres 

 


