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Temporització De L’estada  
 
Ambientació  Els sentits de la vida – Un mar de desitjos 

 
	   26	  MAIG	   27	  MAIG	  

10.00-‐13.00h	  
	  

Presentació,	  Instal·∙lació	  i	  Jocs	  
	  

	  
Activitat:	  1,2,3	  Splash!!!	  
	  

13.00-‐13.30h	   temps	  lliure	  (professorat)	   temps	  lliure	  (professorat)	  
13.30-‐14.30h	   DINAR	  (professorat)	   DINAR	  (monitors)	  
14.30-‐15.00h	   vigilància	  activa	   	  

15.00-‐16.30h	  
	  
Activitat:	  GimGaia	  
	  

16.30-‐17.00h	   BERENAR	  (professorat)	  

17.00-‐18.30h	  
	  
Activitat:	  GimGaia	  
	  

18.30-‐20.00h	   temps	  lliure	  (professorat)	  
20.00-‐21.00h	   SOPAR	  
21.00-‐21.30h	  

	  
vigilància	  activa	  

21.30-‐23.00h	  
	  

Joc	  de	  nit	  (exterior)	  

Recordar	  que,	  al	  llarg	  de	  l’estada	  farem	  les	  activitats	  en	  grups,	  i	  els	  nens	  i	  nenes	  sempre	  hauran	  d’estar	  acompanyats/des	  d’un	  mestre/a.	  
 
Descripció Activitats 
	  
Els	  Sentits	  De	  La	  Vida...	  Un	  mar	  de	  desitjos;	  Guiats	  per	  Gaia	  anirem	  descobrint	  les	  sorpreses	  que	  ens	  guarda	  el	  
mar.	  D’aquestes,	  i	  d’altres	  conceptes	  que	  aprendrem	  crearem	  un	  mar,	  un	  mar	  ple	  dels	  nostres	  desitjos.	  
	  
1,2,3	  Splash!!!;	  A	  la	  platja	  i	  amb	  la	  	  història	  d’	  en	  Roc,	  el	  granet	  de	  sorra,	  ens	  introduïm	  en	  el	  procés	  de	  la	  
formació	  d’aquest	  medi.	  Anirem	  aprenen,	  a	  través	  de	  l’observació	  i	  de	  manera	  vivencial,	  conceptes	  relacionats	  
amb	  l’erosió,	  el	  transport,	  la	  sedimentació	  i	  la	  formació	  d’una	  platja	  (conjuntament	  amb	  els	  seus	  elements;	  
sorra,	  restes	  animals	  i	  vegetals...)	  de	  manera	  senzilla	  i	  divertida.	  
Acabarem	  fent	  un	  	  collage	  marí,	  es	  tracta	  d’un	  treball	  manual	  fet	  amb	  sorra	  i	  petxines.	  
	  
GimGaia: Conjunt	  de	   jocs	  en	  forma	  de	  gimcana	  on	  els	   infants	  podran	  conèixer	  particularitats	  del	  habitat	  marí	  
així	  com	  la	  flora	  i	  fauna	  del	  mar.	  
	  

Escola: Escola Santa Teresa 

Núm.infants: 41 

Edat: CI 

Localització: Coma-ruga  

Dates: 26-27/05/2015 
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B-luga, apropa’t al mar, S.L 

Objectius de l’estada 
	  

× Potenciar	  la	  participació	  en	  el	  joc	  i	  relacions	  de	  grup.	  
× Actuar	  amb	  una	  conscienciació	  ambiental.	  
× Fomentar	  el	  respecte	  per	  l’entorn	  i	  conèixer	  més	  sobre	  l’ecosistema	  de	  la	  platja.	  
× Potenciar	  la	  memòria	  de	  formes	  i	  característiques	  dels	  animals	  i	  de	  l’entorn	  de	  la	  natura.	  
× Conèixer	  la	  platja	  i	  els	  seus	  elements	  
× Conèixer	  diverses	  formes	  de	  percepcions	  i	  òrgans	  sensorials.	  
× Afavorir	  la	  capacitat	  d’extreure	  unes	  característiques	  i	  representar	  formes	  concretes.	  

 
Continguts de l’estada 
	  

× Al	  valor	  dels	  sentits	  en	  qualsevol	  medi 
× Coneixement	  de	  l’entorn	  natural	  marí	  
× La	  importància	  del	  treball	  en	  equip	  
× Primers	  passos	  d’actuació	  sostenible 

	  
	  

Material Necessari   
× Crema	  solar	  

× Gorra	  

× Llanterna	  

× Samarreta	  blanca	  per	  pintar	  
	  

 
Per	  qualsevol	  dubte	  o	  consulta,	  us	  agrairíem	  que	  us	  possessiu	  en	  contacte	  amb	  nosaltres.	  	  
Cordialment,	  	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nuri Pagès  
b-luga 
npages@b-luga.net 
677.308.314 
www.b-luga.net 
 

Laia Jabal  
b-luga 
ljabal@b-luga.net 
717.102.801 
www.b-luga.net 
 


