EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE MITJÀ. ELS ANIMALS I EL MEDI AMBIENT
Programa d’activitats

Binicanella

Dia 1
MATÍ

Mallorca

La Bunyola

Dia 2

Arribada i instal·lació

TARDA

Jocs de la biodiversitat

Gimcana dels animals

Descoberta de natura dels voltants de
Binicanella

La Bandera

Festa final

3 dies/2 nits

Dia 3

El joc del geocaching

Tornada i
Adéu-siau!

NIT
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Gimcana dels animals
Si bé al bosc hi ha molts animals moltes vegades en desconeixem alguns d’ells. En aquesta gimcana practicarem les nostres habilitats com la bona
observació com els rapinyaires , la nostra capacitat de treballar en equip com els llops, l’equilibri com els esquirols,....
La bandera
Varis equips tractaran de trobar les banderes de la resta d’equips abans que ells trobin les seves. Tindrem tots els exteriors per jugar-hi per tant hi hauran
un munt de lloc on poder amagar-les¡
Jocs de la biodiversitat
A partir de jocs relacionats amb el medi ambient aprendrem un munt de coses sobre els arbres, les plantes i els animals que viuen pel bosc que envolta la
casa de colònies. Aprofitarem els entorns per fer construcció de cabanes i veure si entre tots podem muntar una gran construcció.
Descoberta de natura pels voltants de Binicanella
Aquesta activitat consisteix en conèixer els entorns més directes de la casa de colònies a partir d’una ruta d’orientació. Els alumnes aprendran conceptes
bàsics d’orientació, com funciona la brúixola, què és un croquis... A més, amb l’ajuda del monitor, podrem conèixer la vegetació de la zona i conèixer les
seves propietats.
Festa final
Ballarem amb la música actual una bona estona per acomiadar l’estada i aprofitar la darrera nit.
El joc del geocaching
Des de fa uns anys, s’ha estès arreu del món el geocaching, un joc que consisteix en trobar tresors mitjançant l’ús d’un aparell GPS. A La Sala hem muntat el
nostre propi geocaching per tal que els infants aprenguin a orientar-se amb aquest sistema, alhora que descobreixen curiositats i passen una estona
divertida a plena naturalesa.
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