EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE INICIAL. EL PIRATA TIM
Programa d’activitats

Artur Martorell

Baix Penedès

Calafell

3 dies / 2nits

Dia 1

Dia 2

Dia 3

MATÍ

Arribada i Instal·lació

Gimcana del amics del pirata Tim

Un viatge pels mars del món
.

TARDA

Platja de pirates (descoberta
de la platja)

Visita al castell de Calafell i
descoberta del poble

Tornada i
Adéu-siau

Tresor Pirata

A l’atac!

NIT
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Platja de Pirates
Anirem d’excursió a la platja de Calafell. L’origen de la sorra. Per què l’aigua és salada? Qui viu a la platja i al mar? La influència de l’home en el medi. Recollida
de restes d’éssers vius i volada d’estels.
Joc del Tresor Pirata
Joc de nit en que el Pirata Tim ens farà una visita i ens explicarà la llegenda del tresor pirata. L’haurem d’ajudar a buscar els trossos d’un
mapa per així poder trobar el tresor.
Gimcana dels Amics del Pirata Tim
Joc pels entorns de la casa de colònies en que els amics d’en Tim ens ensenyaran com és la vida al mar a través de diverses proves, que
serviran per aprendre a ser uns bons pirates. També farem el taller de la medalla pirata!
Visita al Castell i gimcana pel poble de Calafell
Visitarem el castell i coneixerem la seva importància en època de pirates. A més a més, farem una gimcana al voltant del castell de Calafell i pel casc antic on
hi ha molts indrets interessants per descobrir.
A l’Atac!!
Sempre hi ha tripulacions que volen robar els tresors dels altres pirates... Ja cal que ens preparem per
a aquest joc de nit on ens imaginarem que els nostres companys són els pirates que ens volen atacar!
Un viatge pels mars del món
Farem un gran joc en el que els nens i nenes coneixeran diferents característiques dels mars i oceans
del món. A més a més de jocs i dinàmiques. A la casa de colònies hi ha uns aquaris on podrem observar
alguns animals dins l’aigua i fins i tot podrem fer un toca-toca amb alguns d’ells! També coneixerem
la col·lecció de petxines i animals secs.
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