
 
  

   

 En anglès! 
 

    
 

PETER PAN 
    Els Oms 

 

 
 
OBJECTIUS DE L’ESTADA: 

 
- Motivar l’esperit de curiositat dels nens i nenes mitjançant el fil conductor de les 

colònies. 
- Potenciar l’aprenentatge significatiu en els infants a través del joc i altres activitats. 
- Participar en els tallers i les activitats proposades, treballant valors com la solidaritat 

i la convivència amb els companys i les companyes. 
- Desenvolupar valors personals com el companyonia, la solidaritat i el treball en 

equip en un entorn diferent a l’habitual. 
- Aprendre a conviure i a respectar les normes establertes per part de la casa, els 

monitors i el personal de les activitats. 
- Potenciar la capacitat creativa i la fantasia dels alumnes. 
 
CONTINGUTS 

 
- Pràctica de la llengua anglesa com a llengua vehicular. 
- La importància del treball en equip. 
- Orientació en espais oberts. 
- Coneixement de l’entorn natural de la zona. 
- La música com a eina d’expressió i de creativitat 
 
 

 1r dia 2n dia 3r dia 

Matí Peter Pan The Lost Boys 
Captain Hook and the 

pirates 

 Dinar Dinar Dinar 

Tarda 

 
Finding Neverland 

 
Let’s fly with Peter Pan 

 

Make your own 
instrument with the 

Redskins 
 

Sing and dance with the 
mermaids! 

Tornada a l’escola 

 Sopar Sopar 

Nit Fun and games Disco night 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 
 
Presentació  
 

Entrarem al fantàstic món del Peter Pan i els seus amics, per poder 
viure aventures molt divertides i aprendre anglès sense parar de 
jugar! 
Al llarg de tota l’estada aprendrem com viu en Peter Pan, el Captain 
Hook i els Pirates! 
Preparats per començar! 
 
 
Jocs del Peter Pan 
 

Objectius:  
 

- Conèixer el grup d’alumnes i facilitar la relació amb tots els monitors. 
- Desenvolupar habilitats físiques així com actitudinals vers els companys. 
- Motivar els alumnes per participar de totes les activitats que es duran a terme. 
 
El Peter Pan té molts i molts amics, i allà on va, en fa de nous! 
És per això que el primer que haurem de fer serà el mateix que ell quan coneix a nous 
amics i amigues. Jugarem una bona estona per entrar en calor i coneixe’ns una 
miqueta més 
Ens dividirem en grups per fer els primers jocs i anirem rotant per l’espai de la casa, de 
manera que coneixerem millor l’entorn immediat. 
 
 

Finding Neverland 
 

Ja estem preparats i preparades per saber com arribar a 
Neverland! 
Caldrà que seguim les pistes que ens ha deixat la Tinker Bell, i 

no fer cas de les que ens vulguin confondre. Ens orientarem al 
bosc i aprendrem molts trucs per triar el bon camí. Així segur que 

arribem a Neverland i podem començar les nostres aventures! 

 
 
Let’s fly with Peter Pan!   
  
En Peter Pan i la Tinker Bell saben volar, però... sabeu com ho fan? 
Provarem a trobar els nostres pensaments dolços a veure si s’eleven els 
nostres peus, i si no... Si no, farem els nostres objectes voladors per 
acompanyar el Peter Pan i la seva amigueta! Així segur que no ens perdem cap 
detall. 
Ho podrem fer, oi que sí?  
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Fun and games 
 
Tot i que arribi la nit, els amics del Peter Pan no descansen i aprofiten a agafar les 
seves lots i sortir a jugar pel bosc! 
Nosaltres també ho farem, perquè no tenim gens de por i segur que ens espera una 
missió molt important! 
 

           The Lost Boys  
 
             Els Nens Perduts són molt alegres i els encanta 

jugar cada dia a coses diferents! Nosaltres 
aprendrem alguns dels seus jocs més divertits i 
també en crearem de nous perquè puguem jugar 
cada dia a diferents coses. 

Segur que ens ho passem tan i tan bé com ells! 
 
 
Make your own instrument with the Redskins 
 
Els indis de Neverland ens ensenyaran com construir tambors i fer diferents senyals 
per comunicar-se quan estan ben lluny. 
Però també podrem escollir i fer un altre instrument per crear entre tots i totes un 
grup musical ben animat! 
Aprendrem també alguns ritmes i cançons i així podrem practicar amb els nostres 
instruments. 
 
 
Sing and dance with the mermaids!  
 
En la nostra estada també coneixerem a les sirenes de la 
llacuna, i  ens ensenyaran les cançons i les danses que 
més els agraden. 
Nosaltres també serem capaços d’entusiasmar a totes 
les persones que ens sentin cantar, oi que sí? 
 
 
Disco night 
 
A la nit participarem en una gran festa i gaudirem de la música més actual mentre 
ballem i juguem tots plegats. 
Així recordarem la darrera nit de les colònies com un dels millors moments! 
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Captain Hook and the pirates 
 
El Captain Hook ha segrestat la Tinker Bell! Haurem d’ajudar al Peter 
Pan i els Lost Boys per poder trobar-la. Per aconseguir-ho, haurem de 
superar totes les proves que ens ha deixat el Captain Hook i els seus 
pirates!  
Ho hem d’aconseguir, segur que ho fem genial! 
 
 

 
Cloenda  
 
Abans que acabi la nostra estada pel meravellós món Neverland aprendrem unes 
cançons molt especials que ens ajudaran a recordar la nostra estada amb el Peter Pan i 
els seus amics! 
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