
  

   

 

    
EL MÓN DE BEATRIX POTTER 

           Els Oms 
 

 
 

OBJECTIUS DE L’ESTADA 

 

- Motivar l’esperit de curiositat i de fantasia en els infants mitjançant la literatura. 

- Potenciar l’aprenentatge significatiu, en llengua estrangera, 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 companyes. 

- Desenvolupar valors personals com la 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 de 

colònies, 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. 

- Vocabulari específic i quotidià en llengua anglesa. 

- Coneixement d’un entorn nou. 

 

 

 

 

 

 1r dia 2n dia 3r dia 

Matí 
The world of Beatrix 

Potter 
The enchanted wood Let’s play and learn! 

 Dinar Dinar Dinar 

Tarda 

Join the vegetables hunt! 

 

Meet Peter Rabbit’s 

friends 

Make your own toy 

 

Head, shoulders, knees 

and toes Tornada a l’escola 

 Sopar Sopar 

Nit Fun and games The tales of Beatrix Potter 

En anglès! 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 
 
The world of Beatrix Potter  
 

Al llarg de la nostra estada, coneixerem el Peter Rabbit i també els seus amiguets!  

Viurem experiències inoblidables de la mà d’aquest personatge tan mític de la 

literatura infantil i aprendrem la llengua anglesa d’una manera molt divertida i amena.  

 

El primer que farem serà jugar a alguns dels jocs més divertits que ensenya el nostre 

amic Peter Rabbit mentre ens coneixem una miqueta per començar a fer més i més 

coses! 

 

 

 
Join the vegetables hunt! 
 
En Peter Rabbit és molt aficionat a cuidar-se d’un hort 

que té i que visita cada dia. Però avui, estava tan 

emocionat amb la nostra visita que s’ha despistat i ha 

perdut totes les verdures que havia collit! 

Segur que nosaltres el podem ajudar a trobar-les 

totes i així repassarem com són els seus noms en 

anglès. 

Es posarà tan content quan li tornem! 

 

 

 

 

 

Meet Peter Rabbit’s friends 
 

Ha arribat el moment de conèixer els amics d’en Peter Rabbit, i és que tots ells són ben 

divertits i simpàtics! 

Aprendrem els noms dels diferents animals en anglès i 

també crearem un titella molt maco que ens podrem 

endur a casa de record. 
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Fun and games 
  
Tot i que arribi la nit, els nostres amics no descansen i aprofiten a agafar les seves lots 

per sortir a jugar pel tots els voltants de la casa! 

Nosaltres també ho farem, perquè segur que vivim una gran aventura! 

  
 
The enchanted wood 

 

El Peter Rabbit està molt content que ahir l’ajudéssim a trobar 

tot el que havia collit del bosc, i ens ho vol agrair convidant-

nos a fer una bona excursioneta per l’entorn natural de la 

casa! 

Però a més de passejar i gaudir de l’entorn, aprendrem també 

a orientar-nos al bosc i a identificar les plantes i els animalons 

que ens trobem. 

Així practicarem els seus noms en anglès i de ben segur que no 

se’ns obliden! 

 

 

Make your own toy 
 

En aquest espai, crearem un meravellós instrument musical amb elements reciclats! 

Així podrem cantar i ballar sempre que vulguem, i recordarem la nostra estada tan 

màgica amb el Peter Rabbit i els seus amics. 

El decorarem seguint la nostra imaginació i creativitat, a veure què se us acut! 

I per descomptat, que també aprofitarem per recordar com és el vocabulari dels 

materials que utilitzarem en anglès. 

 

 

Head, shoulders, knees and toes 
 

Donat que tenim una tarda molt musical, aprendrem algunes cançons i danses que ens 

serviran per aprendre i recordar com es diuen les parts del cos i els moviments més 

bàsics, en anglès. 

Haurem de fer voltes, saltar i moure cadascuna de les parts del 

nostre cos, i tot plegat seguint un ritme molt divertit. 

A veure com ens movem?! 

 

 

The tales of Beatrix Potter 

 

El Peter Rabbit i els seus amics s’animen a representar alguns dels contes i 

històries més coneguts de la Beatrix Potter. 

Gaudirem d’una vetllada de titelles en què repassarem alguns dels seus èxits d’una 

manera molt actual. 

Preparats per a una nit màgica! 

marta

marta



  

   

 
Let’s play and learn! 
 

El Peter Rabbit i els seus amics ens han preparat una gimcana molt divertida per tota la 

casa i els seus voltants! 

Haurem de fer diversos jocs d’equip, proves molt divertides i sobretot passar-ho molt 

bé tot plegats abans de preparar-nos per la tornada a l’escola. 

 

Com a cloenda d’aquests dies, farem algunes danses i cançons per a que recordem 

aquesta estada amb un bon somriure! 
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