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CAMP_WHY 

Activitats educatives per a nens de entre 4-14 anys. 

SETMANA_1 20/07/2015-25/07/2015 

SETMANA_2 27/07/2015-31/07/2015 

 

EQUILIBRI I CREATIVITAT 

EQUILIBRI_ 

Oferir diferents activitats que permetin experimentar el 

concepte de manera física, així com la comprensió d’idees 

que es deriven d’aquest tan a nivell extern (forces, la 

gravetat, ecosistema, cooperació...) com intern 

(autocontrol, no reacció en front els estímuls negatius...) 

CREATIVITAT_ 

Donar via lliure a la imaginació mitjançant marcs 

planificats i activitats que així ho propiciïn. 
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HORARIS_ 

SETMANA_1 20-jul 21-jul 22-jul 23-jul 24-jul 

10_00h ACTIVITAT_ ACTIVITAT_ ACT_EQUILIBRI_2 EXCURSIÓ_1 ACTIVITAT_ 

11_00h EQUILIBRI_1 EQUILIBRI_2 GEOM/MÒBIL   CREATIVITAT_2 

12_00h INTRODUCCIÓ/BOSC GEOM/MOVIL ACT_EQUILIBRI_3   CONTE 

13_00h PISCINA PISCINA PISCINA   PISCINA 

14_00h DINAR DINAR DINAR DINAR_ DINAR 

15_00h DINAR DINAR DINAR ENTREPÀ DINAR 

16_00h FILM FILM FILM   FILM 

17_00h MIGDIADA MIGDIADA MIGDIADA   MIGDIADA 

18_00h ACT_CREATIVITAT_1 PLATJA ACT_EQUILIBRI_3     

19_00h INTRODUCCIÓ   ANIMALS/BOSC   LLIURE 

20_00h PISCINA   PISCINA PISCINA   

21_00h DUTXA DUTXA DUTXA DUTXA   

22_00h SOPAR SOPAR SOPAR SOPAR   

 

SETMANA_2 27-jul 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul 

10_00h ACTIVITAT_ ACTIVITAT_ ACT_EQUILIBRI_5 ACTIVITAT_ ACTIVITAT_ 

11_00h CREATIVITAT_3 CREATIVITAT_4 ANIMALS/VEGETALS CREATIVITAT_6 CREATIVITAT_7 

12_00h VESTUARI/DECORACIÓ RITME/HARMONIA ACT_CREAT_5 CUINA/PA CUINA/PIZZA 

13_00h PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA 

14_00h DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR 

15_00h DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR 

16_00h FILM FILM FILM FILM FILM 

17_00h MIGDIADA MIGDIADA MIGDIADA MIGDIADA MIGDIADA 

18_00h ACT_EQUILIBRI_4 PLATJA ACT_CREATIVITAT_5 PISCINA   

19_00h FORCES/GRAVETAT   STOP_MOTION     

20_00h PISCINA   PISCINA EXCURSIÓ_2 PISCINA 

21_00h DUTXA DUTXA DUTXA SOPAR DUTXA 

22_00h SOPAR SOPAR SOPAR ACAMPADA SOPAR 

    
NOCTURNA 
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ACTIVITATS_ 

EQUILIBRI_1 

INTRODUCCIÓ_S’explicaran les activitats que es realitzaran 

durant les dues setmanes. 

BOSC_ S’explicarà els passos per realitzar la primera 

activitat i els materials que calen. Es farà una excursió 

al bosc per collir els materials per la realització de la 

primera activitat. 

EQUILIBRI_2 

GEOM_ Es proporcionaran materials per a la realització de 

figures geomètriques retallables. 

MOVIL_Es realitzarà el disseny i el muntatge d’un mòbil 

amb el material recollit al bosc i les figures geomètriques 

acabades de la primera activitat. 

EQUILIBRI_3 Es proporcionaran fitxes en diferents idiomes 

amb noms d’animals i vegetals del bosc. Aquestes 

s’utilitzaran per relacionar-les en el seu habitat, per tal 

d’assumir els noms i el seu paper a la natura. 

EQUILIBRI_4 Es realitzarà diferents experiments que 

permetin observar els efectes de la gravetat sobre 

l’equilibri. Es realitzarà un experiment per determinar 

l’acceleració de la gravetat (mitjançant una breu 

introducció a les lleis de Newton.) 

EQUILIBRI_5 Es proporcionaran fitxes en diferents idiomes 

amb noms d’animals i hortalisses. Aquestes s’utilitzaran 

per saber diferenciar-les i assumir els seus noms. 
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CREATIVITAT_1 

INTRODUCCIÓ_Explicació i planificació de les activitats que 

es duran a terme. 

Durant la setmana s’estimularà la imaginació mitjançant 

la creació de personatges i situacions fantàstiques. 

CREATIVITAT_2 CONTE_ Es realitzarà una breu narració on 

es permetran tot tipus d’elements imaginaris. 

CREATIVITAT_3_ VESTUARI/DECORACIÓ Es realitzarà el 

vestuari i elements que calguin per dur a terme una 

breu representació del CONTE. 

CREATIVITAT_4_RITME/HARMONIA S’explicaran alguns 

conceptes sobre ritme i harmonia. Es realitzarà 

l’experimentació directe d’aquests amb instruments reals. 

CREATIVITAT_5 STOP_MOTION Es realitzarà la representació 

del CONTE i es recollirà com a material fotogràfic per al 

posterior muntatge com a animació amb la tècnica 

d'stop_motion (fotograma a fotograma) 

CREATIVITAT_6 CUINA/PA S’explicarà la tècnica i 

ingredients per a la realització de pa. Es reservarà la 

massa per a la realització de l’activitat del dia següent. 

CREATIVITAT_6 CUINA/PIZZA Amb ingredients seleccionats 

de l’hort.Es realitzarà la pizza al gust que es menjarà 

per a dinar aquell mateix dia. 
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EXCURSIÓ_1 (A CONFIRMAR) 

Es realitzarà una excursió caminant fins a un bosc de la 

zona. L’activitat durarà fins la tarda. 

MATERIAL_ 

 Calçat i mitjons esportius. 

 Roba còmode. 

 Gorra 

 Motxilla. 

 Paper higiènic i/o de cuina 

MENJAR I AIGUA_ 

 Una ampolla d’aigua 0,5l 

 Esmorçar a mig matí i/o peça de fruita. 

 Entrepà per dinar. 

 

EXCURSIÓ_2 (A CONFIRMAR) 

Es realitzarà una fins a un bosc proper, per a sopar i 

acampada nocturna. 

MATERIAL_ 

 Llençol 

 Coixí 

 Llanterna 

 Motxilla 

 Paper higiènic i/o de cuina 

 

MENJAR I AIGUA_ 

 Una ampolla d’aigua 0,5l 

 

PLATJA I PISCINA_ 

Es durà fins al punt de l’activitat. Es supervisaran als 

menors duran les mateixes. 
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AUTORITZACIÓ 

En/Na_________________________________amb 

DNI______________, autoritza a 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

a participar en les activitats descrites en aquest 

document. Així mateix autoritza als adults acompanyants 

a prendre les decisions que faci falta, en cas d'urgència, 

i a comunicar-les tan aviat com sigui possible als 

telèfons _____________________o______ 

Data i signatura pare, mare o tutor/a legal.  

 

 

 


