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EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE SUPERIOR. EXPLORADORS I EXPLORADORES PER ÀFRICA. 

Programa d’activitats  La Conreria   Tiana  Maresme   3 dies/2nits 
 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 

MATÍ 

 

Arribada a la Conreria i instal·lació 
 

Excursió d’orientació 
 Explorem Àfrica en cooperació 

TARDA 

 

Ens preparem per ser exploradors i 
exploradores. 

 

Gimcana Viatge per Àfrica. 
 

Tornem cap a l’escola! 

 

NIT 

 

Els animals de la sabana estan en 
perill! Els colors de l’Àfrica  
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Gimcana dels exploradors i exploradores. 
Sir Richard Burton busca ajudants per a la seva nova expedició a Àfrica. És 
un antropòleg molt exigent que s’ha trobat en situacions molt difícils. Sereu 
capaços i capaces de superar les seves proves per poder anar 
d’expedicionaris a Àfrica? 
 
Els animals de la sabana estan en perill! 
Durant la foscor de la nit un  grup intentarà portar el màxim d’animals del 
continent africà a la zona del mercat negre però els vigilants de la zona els 
voldrà aturar per recuperar l’animal i deixar-ho en llibertat.  
 
Excursió d’orientació.  
Recorregut circular d’un parell d’hores a peu per la Serralada de Marina, on 
aprendran a orientar-se per la muntanya amb croquis i brúixoles. Se’ls hi 
mostrarà la flora dels voltants de la casa de colònies.  
 

 

Gimcana Viatge per Àfrica.  
A través del joc, viatjarem per diferents països del continent africà, on coneixerem països africans i parlarem d’una realitat i problemàtica del continent africà, 
parlant sobre la sanitat, el deute extern, el medi ambient, el comerç just i l’ús de l’aigua.  
 
Els colors de l’Àfrica 

Els colors de l’Àfrica estan escampats pels voltants de la casa de colònies i amb observació i escolta el grup els haurà de trobar, però en silenci perquè mai 
saps qui els vol també ...  
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Explorem Àfrica en cooperació 

En aquest bloc inclou la visita temàtica al mercat àrab, aquesta està ambientada en un zoco marroquí a la qual els nois i noies es converteixen en 
compradors/es i venedors/es àrabs. També entrarem a la sala temàtica del Txad i coneixerem una petita comunitat rural africana, on els nois i noies viuran 
en un poblat del sud del Txad i coneixeran aspectes de la seva cultura, economia, les dificultats amb què es troben...  I treballarem en equip a través de jocs 
cooperatius, de contacte i confiança, i aprenent jocs nous de taula de diferents parts del món a la ludoètnia. 
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