
  

   

 

    
LES AVENTURES DEL PETIT PRÍNCEP 

              Els Oms 
 
 

 
 
 
OBJECTIUS DE L’ESTADA: 

 
 

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

la convivència amb els companys i companyes. 
- Adquirir noves habilitats i destreses que promoguin el desenvolupament integral 

dels nens i nenes. 
- Aprendre diversos conceptes i valors emprant el joc com a eina metodològica. 
- Desenvolupar valors personals com la companyonia, la solidaritat i el treball en 

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

monitors i els tècnics de les activitats. 
 
 
CONTINGUTS 

 
- El Sistema Solar 
- La Via Làctia 
- Conceptes abstractes i concrets relacionats amb l’astronomia 
- Orientació en espais oberts. 
- Coneixement de l’entorn natural de la zona. 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 
 
Presentació  
 

Farem una petita representació per tal que els nens i nenes 
coneguin la temàtica que tractarem a les colònies i es 
motivin a participar de les activitats que realitzarem. Serà el 
moment en què explicarem com vam conèixer el nostre amic 
el Petit Príncep, i quines han estat les seves aventures! 
D’aquesta manera també ens anirem familiaritzant entre els 
alumnes i l’equip de monitors.  
 
 
Jocs astronòmics 
 

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. 
 
Perquè un equip d’astronautes tingui èxit, és molt important que les persones que hi 
treballen es coneguin i puguin treballar bé plegats. És per això que farem una sèrie de 
jocs de coneixença per tal que els alumnes coneguin els monitors i a l’inrevés. 
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 mentre juguem. 
 

Taller del Sistema Solar 
Al Sistema Solar en trobem altres planetes més 
grans i més petits que la Terra, i tots ells són de 
diferents colors! 
Entre tots nosaltres, farem un mural representant 
el Sistema Solar seguint la tècnica del trencadís. 
Així podrem tenir a l’escola un bon record de les 
colònies i també repassarem tot allò que 
aprenem. 

 

Jocs de l’Univers 
 
El nostre amic el Petit Príncep, ens ensenyarà alguns dels jocs que ha conegut al llarg 
dels seus viatges per altres planetes de l’Univers.  
Oi que ens animem a provar a jugar? Així aprendrem moltes coses d’astronomia, que 
no sabíem fins ara! 
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Joc de nit   
 
Els astronautes no es passen el dia treballant o bé 
mirant pel telescopi... a la nit, també aprofiten a 
treure les seves estrelles especials i juguen a moltes 
coses diferents! 
Nosaltres haurem d’agafar també les lots, per sortir a 
jugar pel bosc. Farem grupets i, tot just després 
d’escoltar un conte molt especial, anirem a cercar les 
estrelles del nostre amic especial!  
 

 
L’entrenament de l’astronauta 
 
Si volem ser uns magnífics astronautes haurem d’entrenar de 
valent! És per això que aquest matí ens endinsarem al bosc, tot 
fent una excursioneta i coneixent quina és la flora i la fauna 
d’aquesta zona per poder reconèixer si també n’hi ha en altres 
planetes...! 
Aprendrem també a orientar-nos observant la natura i seguint 
les indicacions que trobem. 
Així, de ben segur que podrem anar a la Lluna! 
 

 
Fem els nostres titelles de l’espai   
 
Crearem uns titelles molt divertits que ens serviran de record de les colònies. Haurem 
de posar en joc totes les nostres dots artístiques perquè siguin ben maques i ens 
traslladin als records d’aquests dies tan especials. 
 
 
Joc de l’espai   
 
Per participar en aquest joc, caldrà recordar aquelles 
coses que hem après i també tenir força imaginació. 
Depenent de la prova que haguem de superar, haurem 
de demostrar les nostres habilitats plàstiques, la 
nostra agilitat i la rapidesa mental, entre d’altres 
qualitats. 
 
 
Festa de Cloenda 
 
Donat que hem aprés moltes coses aquests dies i ens ho hem passat molt bé, tenim 
uns passes especials per fer una festa a la Lluna! Ens prepararem pel viatge i quan 
arribem podrem gaudir de la música més moderna mentre ballem i juguem tots 
plegats. 
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La Gimcana de les Galàxies 
 
El darrer dia farem un seguit de jocs per tot l’espai de la casa. Haurem d’anar seguint 
les pistes que trobarem pel camí i superar les proves que trobarem al final de cada 
pista. Aquestes seran de tot tipus, d’habilitat mental, de velocitat, capacitat de 
treballar en equip, etc...  
Serà la darrera gran prova per poder seguir les passes del Petit Príncep i poder 
experimentar els grans viatges arreu de l’Univers i arribar fins a la Lluna! 
 
 
Cloenda  
 
Abans que acabi la nostra estada de les colònies cantarem cançons i farem danses que 
ens faran acabar amb un bon somriure!!  
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