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   EL PAÍS DELS CONTES (EI - CI) 
 
 
 

 
 
OBJECTIUS DE L’ESTADA 

 

 Conèixer la literatura infantil tradicional. 

 Potenciar l’aprenentatge significatiu en els infants 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. 

 Aprendre a reflexionar a través dels contes i a interpretar els valors que 
transmeten. 

 Promoure la imaginació i la creativitat en les activitats i tallers manuals. 

 Desenvolupar valors personals com el 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. 

 
 
CONTINGUTS 

 

 L’expressió corporal 

 La psicomotricitat 

 El treball en equip 

 La creativitat 
 
 
 

 1r dia 2n dia 3r dia 

Matí El país dels contes Hansel i Gretel 
La llebre i la tortuga 

Cloenda 

 Dinar Dinar Dinar 

Tarda 
Pinotxo, fem un titella 

Patufet, on ets? 
Els tres porquets 

Fem el nostre conte! 

Tornada a l’escola 
 Sopar Sopar 

Nit En Joan sense por Els tres músics de Bremen 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 
 
Presentació  
 

Benvinguts i benvingudes al país dels contes! Us 
estàvem esperant perquè fa uns dies que els contes 
han desaparegut del llibre màgic dels nens i nenes! Ens 
pensem que es va quedar obert i alguns dels contes 
van marxar volant i necessitem recordar-los perquè 
tornin a aparèixer. 
 
Segur que ens podreu ajudar a recuperar-los! Només 
cal que fem memòria i que deixem volar la nostra 
imaginació… 
 
 
El país dels contes 
 

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. 
 
Sabíeu que els personatges de tots els contes del món són molt amics? Doncs sí, 
sovint fan trobades en què es presenten els nous i coneixen els més antics, i així 
sempre són amics. Nosaltres també ens coneixerem una miqueta més, i ho farem 
com fan ells en les seves reunions. 
  
Segur que ens ho passem d’allò més bé!  
 
 
Pinotxo, fem la nostra titella 
 

Oh, ha vingut en Pinotxo a visitar-nos! Aquest personatge tan 
tendre en explicarà algunes de les aventures més divertides 
que haguem sentit mai. Però també ens ha de demanar un 
favor... i és que les titelles com ell ja no són gaire importants a  
la vida dels nens i nenes, i se sent molt trist.  
 
Per a que s’animi una miqueta més, farem un titella molt 
especial i acolorit que ens podrem endur a casa també com a 
record! 
 
Així portarem en Pinotxo sempre amb nosaltres, i farem el 

món dels titelles més divertit! 
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Patufet, on ets? 
 
En Patufet era un nen molt petitet que es passava el 
dia voltant pel bosc. Allà es trobava a molts 
animalons, alguns grans i altres petits, amb els que 
l’agradava molt passar l’estona.  
 
I sabeu què? No tots parlen el mateix idioma, però 
pel Patufet això no era un problema, perquè va 
aprendre a expressar-se amb el cos!! Voleu saber 
com ho feia? Doncs som-hi! 
 
 
En Joan sense por, Joc de nit   
 
En Joan sense por ens explicarà la seva darrera aventura! I és que encara no ha 
trobat què és la por... i fa uns dies va anar a veure si potser estava a la Lluna!  
 
El viatge va ser una miqueta accidentat i van caure algunes estrelles i altres coses 
que duia al coet, així és que escoltarem com va ser el seu viatge, i després agafarem 
les lots per sortir al bosc a veure si trobem tot el que va perdre! 
 
 
Hansel i Gretel, busquem la caseta de xocolata 
 
Farem com els germans del conte en què s’aventuren a entrar al bosc per veure què 
hi troben. Nosaltres seguirem les pistes que ha deixat la bruixa en endur-se la caseta 
de xocolata! 
 
La pobreta ha hagut de marxar perquè es desfeia la casa, i si ens en sortim bé, 
trobarem el mapa per arribar-hi! 
 
 

Els tres porquets, construïm la nostra cabana 
 
Construirem les nostres pròpies cabanes! Però 
per a fer-ho bé, caldrà escoltar bé els consells 
que en donen els tres porquets. Ja sabem que 
no hi ha ningú com ells per fer aquestes coses. 
I serà millor que ens hi esforcem, perquè així 
segur que impedim que el llop trapella ens tiri 
la casa a terra! 
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Fem el nostre conte 
 
Hem estat repassant molts contes, fins ara, perquè apareguin de nou al nostre 
llibre, però... també podríem fer-ne un nosaltres, oi? Haurem de deixar volar la 
nostra imaginació i fer com els grans escriptors de la història, que creen nous 
personatges, aventures sense límits i moments inoblidables per a tothom. Després 
farem la representació d’aquests magnífics contes! 
 
 
Els quatre músics de Bremen 
 
A la nit repassarem les històries dels quatre 
músics de Bremen, aquells animalons que es van 
decidir a participar del Festival tocant i cantant 
amb molt de ritme! 
 
Aprendrem com van començar i seguirem les 
seves passes per ser uns grans artistes! 
 
Potser acabem sent famosos també... d’alguna 
manera s’ha de començar, oi? 
 
Serà una gran nit de danses i cançons on saltarem i ballarem tot el que vulguem i 
una miqueta més. 
 
 

La llebre i la tortuga 
 

El darrer dia coneixerem a dues amigues molt 
curioses i molt diferents: la llebre i la tortuga! Fa 
un temps no eren gaire amigues... Ens explicaran 
la seva història de manera molt i molt divertida 
perquè tot just després, anem a fer 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. Així comprovarem si és tan important ser els primers o córrer 
més que els altres... 
 
 
Cloenda  
 
Abans que acabi la nostra estada de les colònies cantarem cançons i farem danses 
que ens faran acabar amb un bon somriure!!  


