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EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE SUPERIOR. CEL DE DIA, CEL DE NIT 

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

 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 

MATÍ 

 

Arribada i instal·lació 
Les mitologies 

 

Cel de dia, cel de nit 

 

TARDA 

 

Juguem amb els planetes 

 
El joc del geocaching 

 
Tornada i adéu-siau! 

NIT 

 

Nit d’astronomia 

 
Vetllada mitològica i Festa final  

 
 

 

Telèfon de contacte 93 430 16 06 reserves@peretarres.org www.peretarres.org/allotjaments 

 

 

mailto:fundacio@peretarres.org
http://www.peretarres.org/


                                                                                                                                                                                                                    

 
 

 

Numància, 149 – 151 | 08029 Barcelona | Tel. 93 430 16 06 | fundacio@peretarres.org | www.peretarres.org    
 

 

Juguem amb els planetes 

Com de gran és Neptú? Quantes llunes té Júpiter? Aquestes i moltes més preguntes son els que haurem de respondre per poder saber quin planeta és el 

que el nostre equip ha de descobrir. A partir de jocs i dinàmiques ens aproparem en el món i les característiques del nostre sistema solar.   

Nit d’astronomia 

Amb l’ajuda dels monitors i a les fosques ens endinsarem pel bosc proper a la casa de colònies on jugarem amb les constel·lacions del cel. Ens posarem a 

una zona molt fosca i oberta per tal de fer una observació directe de les estrelles i les constel·lacions del cel des d’on podrem veure Orió, el Taure, el Cigne i 

fins i tot Mart i Venus.   

Les mitologies 

Presentarem als infants diferents mitologies que posteriorment hauran de representar. Amb l’ajuda dels monitors i per petits grups, es prepararan les 

diferents històries, disfresses i tot allò que necessitin per a la nit fer la vetllada mitològica abans de la festa final   

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. 

 

Vetllada mitològica i festa final 

Abans de l’inici de la festa final farem les representacions mitològiques que els infants al llarg del matí han estat practicant i assajant. Ballarem amb la 

música actual una bona estona per acomiadar l’estada i aprofitar la darrera nit.  

Cel de dia, cel de nit 

Activitat en la que treballarem en grups per monitor/a. Taller, proves i dinàmiques per conèixer la immensitat de l’Univers. Què són les galàxies? Què hi 

podem observar en el cel? Com es fa un mapa del cel? Com funciona?  

mailto:fundacio@peretarres.org
http://www.peretarres.org/

