
 

 

 
 
AQUA-COLÒNIES 
 

UN MAR DE COSES PER CONÈIXER. 
LES AVENTURES D’EN JAN PESCADOR I EN GRUMET QUIMET.  
CASA DE COLÒNIES CAN FOIX. Cubelles. Garraf.  
 
Cursos: Ed. Infantil/ Cicle inicial / Cicle mitjà/ Cicle superior  
 

Les colònies a Can Foix, al llindar del parc natural del Foix i a molt a 
prop de la platja, tenen com a objectiu principal fomentar la descoberta i el 
respecte de l’entorn marí, gaudint d’activitats lúdic-didàctiques i convivint 
amb intensitat amb els companys d’estada i amb els monitors. 
 

Activitats dinàmiques, enriquidores, divertides, i segures. 

 
Colònies dinamitzades per un equip de monitors amb experiència, 
responsabilitat i molt motivats. Amb la direcció d’un responsable de les colònies i 
amb el suport de la bona feina del personal de la casa. 
 
La casa disposa d’aquaris, exposició sobre el fons marí, audiovisual marí i 
vaixell a terra ferma per descobrir conceptes de navegació. La resta d’activitats 
es fan a Vilanova (5 km). Un trajecte inclòs. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    CASA DE COLÒNIES CAN FOIX Característiques de la casa: 
 

Població: Cubelles       

Places: 80 

Descripció: Antiga masia habilitada com a casa 
de colònies. Les diverses dependències de la 
masia són ara les habitacions, el menjador i sales 
per activitats. Als espais exteriors trobem grans 
esplanades de gespa i camps de joc. 

Entorns: La casa es troba a cavall entre 
Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Està 
aïllada de nuclis urbans, dins el massís del Garraf, 
tocant el parc natural del Foix i propera al nucli 
medieval de Castellet. I a només 5km de la platja. 

Habitacions: Lliteres diverses places 

Es comparteix: No  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS 
 

Visita al port pesquer de Vilanova i la Geltrú: 
Activitats participatives en petit grup sobre; 

tipus de pesca, característiques d’instruments 
de pesca, funcionament de la llotja i animals 
marins. 
Els mariners i la mar salada, els peixos i 
pescadors, el port i els vaixells, les gavines, les 
algues, les petxines… Quin mar de coses! 
Farem una descoberta del port de Vilanova i la 
Geltrú, on hi trobarem elements que formen el 
medi marí. 

 
Edat: adaptació per a cada cicle d’edat 

Lloc: port pesquer de Vilanova i la Geltrú 

 
 

De duna en duna:  
Exploració de la platja amb recerca de mostres 
de fauna i flora marina, coneixement del 
moviment de les dunes i les platges del nostre 
territori, així com l’evolució d’aquesta al llarg 
del temps i l’impacte humà a través del seu 
entorn. 

 

Edat: C. Mitjà i C.Superior 

Lloc: platja de Ribes Roges i passeig marítim 

de Vilanova  
 
 

El parc de Ribes Roges i les construccions marines: 
El parc ens fa de balcó a la Mediterrània, 
convidant-nos a gaudir de la platja i les seves 
instal·lacions. La platja de Vilanova és una gran 
extensió de sorra per poder experimentar i 
jugar amb tota tranquil·litat.  
Construirem entre tots una maqueta de les 
diferents construccions que podem trobar en el 

nostre litoral. 
 

Edat: Adaptació per a cada cicle d’edat 

Lloc: parc de Ribes Roges i la platja. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 
El gran viatge de la gotaverda i gotablava: 
Activitat sobre el cicle de l’aigua a través del 
conte de l’Àngels Garriga. Dinàmica de racons 
al voltant del conte de Gotablava i Gotaverda 
que estan a punt de començar el seu viatge pel 
cicle de l’aigua, Passen moltes aventures abans 
no arriben al mar. Voleu viatjar amb elles? A 
través del joc es desperta la curiositat dels 
infants envers l’aigua 
 
 

Edat: Ed. Infantil i C. Inicial. 

Lloc: Casa de colònies 

 
 
 

Experimentem el fons marí : 
Activitat d’experimentació sobre diferents 
espècies del fons marí, coneixement les 
característiques dels crustacis, les algues i els 
peixos a través de breus explicacions, 
manipulació d’espècies i visualització 
d’audiovisual. 
 
 

Edat : Adaptació per a cada cicle d’edat 

Lloc : casa de colònies 

 
 

Ens embarquem: 
A bord d’un vaixell ancorat a terra aprendrem alguns 
conceptes de navegació i sobre les diferents parts 
d’un vaixell, orientació a través del vent. Així com, 
practicarem alguns dels nusos mariners més bàsics. 
 
 

Edat: C. Inicial, C.Mitjà i C.Superior 

Lloc: Casa de colònies 

 
 
 

De vaixells i ports:  
A partir de racons i jocs aprendrem la tipologia dels 
ports i les característiques dels vaixells aixó com la 
seva història. 
 
 

Edat: C. Mitjà i C. Superior 

Lloc: casa de colònies 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

La subhasta i la Llotja del port: 
Coneguem els pescadors i peixaters en acció per tal 
d’observar la gran diversitat que ofereix la costa del 
Garraf i a la vegada comprenguem el trajecte que 
obtenen els aliments frescos de la nostra cuina.  
 

Edat: C. Inicial, C. Mitjà i C.Superior 

Lloc: La Llotja del port de Vilanova (16h tarda) 
 

Excursions a vela : 
Gaudeix de la navegació a vela d'una forma 
relaxada. Durant l'excursió, el patró us anirà 
introduint en el món de la navegació a vela, i 

tindreu l'opció de provar, la sensació de tripular 
l'embarcació. 

 

Edat: C. Inicial, C. Mitjà i C.Superior 

Lloc: Platja de Ribes Roges (Preu adicional) 

 
Open caiac : 

L'Open Caiac es un caiac amb gran estabilitat, 
que ens permetrà navegar amb total seguretat, 
gaudint de l'entorn, al mateix temps que adquirir 
una tècnica adequada per poder practicar el 
piragüisme. 

 
Edat: C. Mitjà i C.Superior 

Lloc: Platja de Ribes Roges (Preu adicional) 

 

Excursions amb catamarà : 

Gaudeix de la navegació a bord d'un dels nostres 

catamarans Hobie Cat 15.  
Durant l'excursió , el patró us anirà introduint en 
el món de la navegació a vela, i tindreu la 
possibilitat de provar la sensació de tripular a la 
mar. Durant la travessia, coneixerem la costa del 
Garraf, i gaudirem d'unes vistes esplèndides de 
Vilanova.  

Edat: C. Mitjà i C.Superior 
Lloc: Platja de Ribes Roges (Preu adicional) 

 

 



 

 

 
 

 
TALLERS  
 

Taller pot d’aigua: Ed. Infantil i C. Inicial 

 

Taller de mòbil marí: Ed. Infantil, C. Inicial i C. Mitjà 
 

Taller de medalló de petxines: C. Inicial, C.Mitjà i C.Superior 
 

Taller de maqueta dels mars de pesca: C. Superior 
 

Taller d’estampació marina: Adequació a cada cicle d’edat 
 

A MÉS... 
 ... Jocs de nit, vetllades, gimcanes, tallers, jocs d’aigua, discoteca, joc de rol, danses....    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
PROGRAMA EXEMPLAR 3 DIES C. SUPERIOR 
Animació: Les aventures d’en Jan Pescador i en Grumet Quimet.   
L’avi pescador Jan un dia que va anar pescar va tenir una sorpresa inesperada... va 

pescar a un Pirata!!!! En voleu conèixer la historia? 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 1r dia 2n dia 3r dia 

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

10,00.-h Arribada al port 
pesquer 

Visita al port  

Roda d’activitats 
- Experimentem el 

fons marí  
- De ports i de 

vaixells 

Ens embarquem! 
 

13.00.-h Desplaçament 
Parc de Ribes 

Roges 

Temps lliure  
amb mestres 

Temps lliure  
amb mestres 

13,30.-h Dinar amb 
mestres 

Dinar amb mestres Dinar amb mestres 

14,30.-h Temps lliure  

amb monitors 

Temps lliure  

amb monitors 

Temps lliure  

amb monitors 

16,00.-h La subhasta i la 
Llotja 

Continuació de la roda 
d’activitats 

Comiat  

17,00.-h Berenar  
amb mestres 

Berenar  
amb mestres 

 

17,30.-h Jocs a la platja i 

recollida de 
mostres 
naturals 

Taller de  

Maqueta dels mars de 
pesca 

 

19,30.-h Desplaçament 
casa de colònies 

i instal.lació 

Temps lliure  
amb mestres 

 

20,30.-h Sopar amb 
mestres 

Sopar  
amb mestres 

 

21,30.-h El missatge 
secret 

Joc amb lots i 
animació 

La festa del Far 
Vetllada de danses i 

cançons 

 

23,00.-h Acomodament 

habitacions  
amb mestres 

Acomodament 

habitacions amb 
mestres 

 



 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMA EXEMPLAR 2 DIES C. SUPERIOR 
Animació: Les aventures d’en Jan Pescador i en Grumet Quimet.   
L’avi pescador Jan un dia que va anar pescar va tenir una sorpresa inesperada... va 

pescar a un Pirata!!!! En voleu conèixer la historia? 

 
 1r dia 2n dia 

9.00.-h Sortida escola Esmorzar amb mestres 

10,00.-h Arribada al port 
pesquer 

Visita al port  

Experimentem el fons 
marí i taller medalló 

de petxines 

13.00.-h Desplaçament  
Parc de Ribes Roges 

Temps lliure  
amb mestres 

13,30.-h Dinar amb mestres Dinar amb mestres 

14,30.-h Temps lliure  
amb monitors 

Temps lliure  
amb monitors 

15,30.-h La subhasta i la 
Llotja 

Comiat  

17,00.-h Berenar amb mestres  

17,30.-h Jocs a la platja i 
recollida de mostres 

naturals 

 

19,30.-h Desplaçament  
Casa de colònies 

 i instal.lació 

 

20,30.-h Sopar amb mestres  

21,30.-h El missatge secret 
Joc amb lots i 

animació 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


