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                  Prepara la motxilla                      
que marxem! 



 

 

 

 

  

 

TEMÀTICA I 

PROGRAMACIÓ 



 

 

 

 

 

 FIL CONDUCTOR: 

 
  

  

Si caminem pel bosc en silenci i parem bé les orelles, podrem escoltar el 
concert musical que ens ofereix la Mare Natura: el cant dels ocells, les fulles 
dels arbres dansant amb el vent, la percussió de les bombolles del riu… 
Però, la Mare Natura és la única que fa música als boscos?  
Diu la llegenda que els Follets i les Nimfes del bosc són els directors i 
directores d’orquestra d’aquest gran concert fent ballar els arbres, fent 
cantar els ocells…amb el les seves varetes màgiques. 
Fa uns dies, un grup de Trols, els enemics naturals de Follets i Nimfes, els hi 
van prendre totes les varetes perquè només els hi agrada dormir i volen 
acabar amb la Música del Bosc. 
 
Ens ajudeu a recuperar les varetes dels Follets i Nimfes i a celebrar 
la nostra fita amb una gran festa musical??? 



 

 

 

 
PROGRAMACIÓ GRUP DE PRIMÀRIA: 

 
  

  

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9h Higiene, ordre i esmorzar Higiene, ordre i esmorzar Higiene, ordre i esmorzar Higiene, ordre i esmorzar Recollida i organització per 
marxar 

10h Arribada a la casa 

Normes de convivència 

Coneixença dels espais 

Organització 

Introducció del fil 
conductor: coneixem els 

Follets i les Ninfes 

  Gimcana: les 
músiques del bosc 

(trobarem un tros del 
mapa) 

 
Preparació actuacions 

musicals  

   Excursió al pantà de la 
Baells (trobarem un tros 

del mapa) 
 

El gran joc: la 
reconquesta del bosc  

 
 JOC DE PISTES PEL 

BOSC: Trobarem 
l'últim tros del 

mapa) 

Amic invisible: paraules 
que enamoren 

 
Cartes als nostres 

companys/es 

13h Dinar Dinar 
 

Dinar al pantà Dinar Dinar 

15h Temps lliure Temps lliure Temps lliure Temps lliure   
  
  
  
  

CAP A CASA 

16h Jocs de coneixença de 
l’entorn 

PISCINA DEL POBLE Mural musical PISCINA DEL POBLE 

 

17h Berenar Berenar Berenar Berenar 

17:30h   
GIMCANA  D’AIGUA 

Bingo musical: 
endevina què sona 

  
JOCS D’AIGUA: Trols de 

l’aigua 

Estampació de la 
samarreta de les 

colònies 18:30h Preparació actuacions 
musicals  

19:30h Dutxes Dutxes Dutxes Dutxes 
 

20:30h Sopar Sopar + fil conductor Sopar + fil conductor Sopar de gal·la 

22:00h Joc de nit: què s’amaga 
a la Vilada (trobarem un 

tros del mapa) 

Actuacions musicals 
«Vosaltres si que 

valeu» 

Joc de nit: cacem Trols Resolució fil  
conductor + Festa 

Musical + Disco 



 

 

 

 
PROGRAMACIÓ GRUP D’INFANTIL: 

 
  

  

HORARI DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9h Higiene, ordre i esmorzar 

10h   
Arribada a la casa 

Normes de convivència 

Coneixença dels espais 

Organització 

Introducció del fil conductor: 
coneixem els Follets i les Ninfes 

  
  

JOC DE PISTES EL POBLE DE 
VILADA: Trobarem les pistes per 

trobar les varetes robades 
 

PISCINA DEL POBLE 

  
Recollida i organització per 

marxar 
 

Taller de polseres 

Intercanvi de polseres de 
l’amistat 

13h Dinar 

15h Temps lliure/Descans 

 
Temps lliure/Descans   

  
  
  
  

CAP A CASA 

16h Jocs de coneixença de l’entorn Jocs musicals 

17h Berenar 

17:30h   
JOCS D’AIGUA: Ritme aquàtic 

  
Gimcana: la màgia del bosc 

18:30h Pinto musical 

19:30h Dutxes Dutxes 

20:30h Sopar Sopar de gal·la 

22:00h Joc de nit: proves musicals Resolució fil  conductor + Festa 
Musical 



 

 

 
 DIES I HORARIS DE SORTIDA I ARRIBADA  

 
 Tant la sortida com l’arribada es realitzarà davant l’escola Pere IV. 
 La convocatòria de les famílies el dia de la sortida és a les 

8h per tal que  les 8:30h ja estiguem preparats per sortir 
(organitzar grups, passar llista, etc.) 

 Preguem puntualitat. 
 
Infantil:  
 
-Dia i hora prevista de sortida: dia 3 de juliol a les 8:30h  
sortida autocar 
-Dia i hora prevista d’arribada: dia 5 de juliol a les 17:30h 
Primària:  
 
-Dia i hora prevista de sortida: dia 1 de juliol a les 8:30h  

sortida autocar 
-Dia i hora prevista d’arribada: dia 5 de juliol a les 17:30h. 

 
  



 

 

 
 RECOMANEM DUR A LA  MOTXILLA PER PRIMÀRIA: 

 
-Motxilla (recomanem no dur maleta) 
-Esmorzar pel primer dia.  
-1 muda per cada dia (+1 de recanvi), separats per bossetes  i amb el nom de l’ infant. 
-Sac de dormir, funda de coixí i llençol de sota. 
-Cangur o capelina. 
-Gorra 
-Calçat esportiu( +1 de recanvi) 
-1 pijama 
-Dessuadora amb cremallera o jersei  gruixut de màniga llarga. 
-1 o 2 pantaló llarg o xandall(les nits són fresques) 
-1 jaqueta gruixuda(anorac) 
-Banyador  i tovallola de piscina. 
-Xancletes amb velcro. 
-Tovallola de bany +1 petita. 
-Estris de neteja personal: raspall i pasta de dents, sabó, pinta i tovallola petita. 
-Crema protectora solar. 
-Bossa per la roba bruta. 
-Llanterna amb piles de recanvi.(pels jocs de nit) 
-Motxilla petita per dur el dia de piscina o excursió. 
-Cantimplora d’aigua. 
-Loció repel·lent de mosquits 
-Samarreta blanca per fer el taller de tintar samarreta.  
-ORIGINAL DE LA TARJA SANITÀRIA (alguns CAP no agafen els infants sense l’original) 
 

No es poden dur objectes de valor durant les colònies. 
Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom i cognom. 



 

 

 
 RECOMANEM DUR A LA  MOTXILLA PER INFANTIL: 

 
-Motxilla (recomanem no dur maleta) 
-Esmorzar pel primer dia.  
-1 muda per cada dia (+1 de recanvi), separats per bossetes  i amb el nom de l’ infant. 
-Sac de dormir, funda de coixí i llençol de sota. 
-Cangur o capelina. 
-Gorra 
-Calçat esportiu( +1 de recanvi) 
-1 pijama 
-Dessuadora amb cremallera o jersei  gruixut de màniga llarga. 
-1 pantaló llarg o xandall (les nits són fresques) 
-1 jaqueta gruixuda(anorac) 
-Banyador  i tovallola de piscina. 
-Xancletes amb velcro. 
-Tovallola de bany +1 petita. 
-Estris de neteja personal: raspall i pasta de dents, sabó, pinta i tovallola petita. 
-Crema protectora solar. 
-Bossa per la roba bruta. 
-Llanterna amb piles de recanvi (pels jocs de nit) 
-Motxilla petita per dur el dia de piscina o excursió. 
-Cantimplora d’aigua. 
-Loció repel·lent de mosquits 
-Bombolleta/manguitos  (en cas de no saber nedar) 
-ORIGINAL DE LA TARJA SANITÀRIA (alguns CAP no agafen els infants sense l’original) 
 

No es poden dur objectes de valor durant les colònies. 
Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom i cognom. 



 

 

 
  

TELEFONS DE CONTACTE EN CAS D’EMERGÈNCIA: 
 
TAL I COM ES VA EXPLICAR A LA REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES, 
NOMÉS S’HA DE FER US D’AQUESTS TELEFONS EN CAS 
D’EMERGÈNCIES FAMILIARS:  
 
 
 

• TELEFON DE LA CASA: 938 23 83 13 
 

• TELEFON DE DIVERJOC: 699 41 61 29 



www.diverjoc.net  /  inscripcions@diverjoc.net 

934 358 936  

http://www.diverjoc.net/contacte.php

