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  VIATGE A L’ESPAI – Petit Príncep (EI-CI) 
               

 

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 el 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 l’alberg, 
els monitors i els tècnics de les activitats. 

 

CONTINGUTS 

 L'Univers: estrelles, galàxies, planetes i satèl·lits 

 La Via Làctia i el Sistema Solar 

 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 vailet, i quines han estat les seves aventures! 
D’aquesta manera també ens anirem familiaritzant entre 
els alumnes i l’equip de monitors.  
 
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. 
 
Per a que 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 l’alberg, 
de manera que coneixerem millor l’entorn immediat mentre juguem. 
 

Descobrim el meu petit univers 

Ens iniciarem en el meravellós món de l’astronomia de la mà d’un vailet ben peculiar, 
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 de jugar? Així aprendrem moltes 
coses d’astronomia que no sabíem fins ara! 
 

El gran joc del Sistema Solar 

Al Sistema Solar en trobem altres planetes més grans i més petits que la Terra, i tots 
ells són ben diferents! I per conèixer els planetes que formen el Sistema Solar, el 
nostre amic ens proposarà diversos jocs i enigmes que haurem de resoldre 
col·lectivament. Esteu preparats? 
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Joc de nit   

No us penseu pas que ens passem el dia treballant o bé mirant pel telescopi... A la 
nit, també aprofitem per buscar estrelles especials i jugar a moltes coses diferents! 
Agafem tots i totes les lots i sortim a explorar pel bosc!  

Després, observarem el cel a través d’un planetari. Sabeu què és? És una bola 
màgica que reflecteix el cel al sostre, ja veureu com us agradarà! Observarem les 
constel·lacions i us explicarem diferents històries on elles són les protagonistes!  

 

Explorem l’espai exterior 

Farem una petita excursió pels voltants de l’alberg per 
descobrir les diverses formes de vida que s’hi donen. 
Creieu que toparem amb algun extraterrestre? Obriu bé 
els ulls, destapeu les orelles i escolteu els sorolls del 
bosc. Aquí hi viuen molts animalons i altres espècies 
estranyes, a veure si les trobem! 

 

Taller del l’astronauta 

Crearem el nostre propi casc d’astronauta en forma de màscara i la nostra 
acreditació per a poder viatjar a l’espai.  
 

Concurs universal! 

Com que avui és el segon dia que esteu aquí i ja sabeu més sobre 
l’univers... per equips haureu de resoldre tots els reptes que us 
plantejarà el nostre príncep particular! Haureu de posar a provar els 
vostres coneixements! Preparats...?! Preparades...?! 
 
 

Nit: 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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Més enllà de l’asteroide B-612 

El darrer dia, a través d’una fantàstica gimcana per 
tot l’espai de l’alberg, seguirem els passos que van 
portar al nostre petit protagonista més enllà del seu 
asteroide. Haurem d’anar seguint les pistes que 
trobarem pel camí i superar les proves.  

Serà la darrera gran prova per poder seguir les passes 
del petit vailet, 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!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


