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CICLE INICIAL PRIMÀRIA. DESCOBRIM LA NATURA AMB LES DONES D’AIGUA 

Programa d’activitats  La Sala   La Pobla de Lillet  el Berguedà  3 dies / 2 nits 
 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 

MATÍ 

 

Arribada i instal·lació  
 

Descoberta del riu Llobregat  
 

El bosc de l’Ura  
 

TARDA 

 

Una gota viatgera  
 

Joc dels animals  
 

Tornada a casa  
 

NIT 

 

El missatge de l’Ura  
 

Els sons de la nit  
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Una gota viatgera 

L’aigua és un element essencial per a la vida i a la naturalesa la trobem en diferents estats. En aquesta activitat acompanyarem diferents gotes a fer un viatge 
i diferents proves ens convidaran a conèixer diferents aspectes relacionats amb l’aigua i, tot junt, ens portarà a descobrir el cicle de l’aigua. Inclou un petit 
taller de record! 
 

El missatge de l’Ura 

Aquesta nit l’Ura vol venir a visitar els infants que hi ha a la casa, però un imprevist fa que no pugui... Alguna cosa la té retinguda i necessitarà que els infants 
l’ajudin abans que sigui massa tard.   
 

Descoberta del riu Llobregat 

A prop de la casa hi passa el Llobregat, un riu ple de vida. En aquesta activitat ens hi acostarem per observar com és el riu en aquest tram, conèixer la vegetació 
de ribera i identificar alguns dels animals que viuen a dins l’aigua. 
 

Joc dels animals 

Al voltant de la casa hi viuen un munt d’animals. Tots ells ben diversos! Per conèixer més coses sobre ells, haurem de superar un conjunt de proves, per tal 
d’aconseguir pistes que ens ajudin a descobrir quin animal és el nostre grup. 
 

Els sons de la nit 

A la foscor de la nit, l’oïda és un dels sentits que hem de tenir més despert per saber què passa al nostre voltant. Haurem d’estar en silenci per tal de poder 
sentir diferents sons i atrapar-los. Els aconseguirem trobar tots? 

El bosc de l’Ura 

L’Ura és una dona d’aigua que viu al riu Llobregat i juntament amb la seva família se’n cuida que mai falti aigua pels éssers vius que habiten a prop. En aquesta 
activitat farem una excursió de descoberta pel bosc del costat de la casa. Coneixerem quins arbres hi viuen i què té d’especial, mirarem si els animals hi han 
deixat rastres... i un munt de curiositats més! 
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