
 

COLÒNIES CICLE DE 

L’AIGUA                    

CICLE INICIAL 
Colònies 2 i 3 dies 

AQUEST DOSSIER NOMÉS CONSTA DE LES 
ACTIVITATS DE CICLE DE L’AIGUA 
Si no el teniu podeu demanar el dossier de la casa  
per veure les instal·lacions, menús i recomanacions 
per mestres i alumnes. Així com el dossier d’altres 
eixos d’animació   

 
Setembre 2018 , versió 2. 

 

  



 

El futur de l’aigua   (Cicle de l’aigua) 

En un futur proper l’aigua al planeta s’està acabant perquè durant les generacions passades 
s’està fent un mal ús i en el futur un grup s’ha apoderat de tota l’aigua potable.  

9.00.-h Sortida escola Esmorzar Esmorzar 

10,00.-h Arribada i instal·lació Animació (20 min) 

 

El recorregut de l’aigua  

 

Recollida habitacions 

 

Animació Espectacle:  Els 
aiguaders i en Brutícia        

(30 min) 

Jocs de presentació 

 

Jocs per Racons 

13,30.-h Dinar Dinar Dinar 

14,30.-h  

Temps lliure amb vigilància 

 

Temps lliure amb vigilància 

Temps lliure amb vigilància i Final 
animació 

 

15:30  

Coneixent el Cicle de l’aigua  

 

Excursió al bosc  

 

Tornada 

17:00h Berenar Berenar  

17,30-h  

Coneixent el Cicle de l’aigua 

 

Joc dels estats de l’Aigua  

 

19:15 Descans  monitors Descans  monitors  

20,30.-h Sopar Sopar  

21,30.-h   

Els detectius de l’aigua + 
Conte: La gota Xop   

 

Col·leccionistes d’elements  

 

23,00.-h Dormir Dormir  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00.-h Sortida escola Esmorzar 

10,00.-h Arribada i instal·lació Recollida habitacions 

 

Animació Espectacle:  Els 
aiguaders i en Brutícia      

(30 min) 

Jocs de presentació 

 

Excursió al Bosc 

 

13,00.-h Dinar Dinar 

14,00.-h  

Temps lliure amb vigilància 

Temps lliure amb vigilància i Final 
animació 

 

15:00  

Coneixent el Cicle de l’aigua 

 

 

Tornada 

16:30h Berenar  

17,00.-h  

El recorregut de l’aigua  

 

 

18:45 Descans  monitors  

20,00.-h Sopar  

21,00.-h   

Els Detectius de l’aigua + 
Conte: La gota Xop 

 

 

22:30.-h Dormir  



Tipus de joc: Jocs per racons. 

Marcadors:  

 Reconèixer les característiques 
bàsiques de l’aigua en el món . 

 Identificar les diferents fases del 
cicle de l’aigua així com tot el 
procés. 

 Experimentar amb els tres estats de 
l’aigua i comprendre’n les 
característiques principals. 

 Reconèixer un bon i mal ús de 
l’aigua 

Explicació breu: tot seguint els plafons i les 
proves explicarem les fases del cicle de 
l’aigua (natural i artificial) i descobrirem 
quins tipus d’aigua hi ha i a on. 

 

 

Tipus de joc: Joc de pistes amb lots. 

Marcadors:  

 Treballar en equip 
 Discriminar entre bons i mals usos 

de l’aigua 

Explicació breu:  

En grups de 4 o 5 persones, els infants han 
de trobar les targetes que estaran 
escampades per tot el terreny. Quan en 
trobin una, hauran de descodificar-la, i 
decidir entre tot el grup si és una imatge de 
bon ús de l’agua o de mal ús. 

 

 

 

 

Tipus de joc: Joc per pistes 

Marcadors:  

 Recordar de manera ordenada les 
quatre fases del cicle de l’aigua. 

 Comprendre el funcionament 
intern de cada fase 

Explicació breu: Per l’espai hi ha 
escampades quatre proves,  cada una 
representativa d’una fase. Cada infant serà 
una gota d’aigua, la qual haurà d’aconseguir 
completar el cicle.  

 

Tipus de joc:  Petita excursió amb proves 

 Marcadors:  

 Activitats lúdiques amb petit 
itinerari al bosc   

Explicació breu: Excursió per una ruta al 
voltant de la casa on haurem d’explorar el 
bosc amb lupes, brúixoles i alguns petits 
jocs. 

 

Tipus de joc: Joc de pistes. 

Marcadors:  

 Dominar a nivell teòric els diferents 
processos de transformació de 
l’aigua  

Explicació breu:  

En grups ens separarem i farem com una 
cadena tròfica on anirem canviant els estats 
de l’aigua. Ho farem amb cintes i targetes.  

 

1.Coneixent el cicle de l’aigua                                       

2.Els detectius de l’aigua                                       

3. El recorregut de l’aigua 

4.Excursió al bosc                                   

5.Els estats de l’aigua 



Tipus de joc: Joc de pistes. 

Marcadors:  

 Perdre la por a moure’s pel terreny 
de nit  

Explicació breu:  

Cada grup de 5-6 infants té una graella 
buida que haurà d’aconseguir omplir amb 
els diferents elements de l’aigua . 

 

 

 

Tipus de joc:  representació titelles/conte  

Marcadors:  

 Explicar un conte del cicle de l’aigua 
de forma lúdica 

Explicació breu: Tots junts a la sala 
explicarem el conte amb titelles, es pot 
complementar amb algun joc de nit amb 
lots. 

 

Tipus de joc: Joc per racons 

Marcadors:  

 Jugar de manera autònoma per 
aquells racons que més agradin 

Explicació breu:  

Els infants podran triar en quins jocs 
participar d’una bateria variada: jocs 
gegants, jocs tradicionals, jocs moguts 
guiats,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Col·leccionistes d’elements 7. La gota xop 

8. Jocs per racons 



 
Com i quan triar les 
activitats:  
 
En principi rebeu el dossier al començament del curs o al fer la reserva, nosaltres per tal de 
poder planificar amb temps les vostres activitats us demanem que ens notifiqueu les 
activitats el més aviat possible, sempre que hagueu tingut temps de veure el dossier i 
sol·licitar una visita a l’escola per ampliar la informació.  
 
També us oferim la possibilitat de venir a visitar la casa per conèixer les instal·lacions i parlar 
de les activitats.  
 
Si voleu algun taller addicional o algun canvi d’horari, si us plau, demaneu-ho amb temps  
 
Us recordem també que disposeu de la nostra web per veure les nostres instal·lacions,  
 

www.elpinar.cat  
 

Com contactar amb nosaltres:  
 
El nostre horari d’oficina es de dilluns a divendres de 9:30 a 16h  
 
Al telèfon: 93.897.30.02  i  695.51.62.41 
 
També podeu contactar amb nosaltres a : activitats@elpinar.cat i a 

reserves@elpinar.cat 

 


