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EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE INICIAL. LES AVENTURES DELS PIRATES 

Programa d’activitats  Binicanella  La Bunyola  Mallorca  3 dies/2 nits 

 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 

MATÍ 

 

Arribada i instal·lació  

 
Gimcana de pirates  

 
Coneixem els mars del món  

 

TARDA 

 

La gimcana dels mariners 
 

Terra de pirates. 
Tornada i adéu-siau! 

NIT 

 

El tresor pirata 
A l’atac !  
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La gimcana dels mariners 

Es tracta d’un conjunt de jocs on els infants hauràs e passar diferents proves per tal de comprovar si poden formar part del gremi dels 

mariners.  Farem proves de relleus, de mímica i fins i tot un taller que ens servirà per recordar l’estada.  

El 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 pirates 

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!  

Terra de pirates 

Sortirem de la casa de colònies per descobrir els entorns naturals que l’envolten. Sabíeu que els pirates havien de conèixer no només el mar sinó també la 

terra per poder saber on i com amagar els seus tresors? Anirem a conèixer tot això i molt més mentre intentem trobar alguns dels tresors que els antics 

pirates van deixar amagats a la illa.  

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! 

 

Coneixem els 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 podrem 
observar alguns animals que formen part de la nostra col·lecció de petxines i animals secs. 
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