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COLÒNIES ESCOLARS 
  

EDUCACIÓ INFANTIL: P3, P4 i P5 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA ( CI: Cicle inicial. CM: Cicle Mitjà. 

CS: Cicle Superior ) 
 
ELS INDIS TRALARÀ: EDUCACIÓ INFANTIL / CICLE 
INICIAL 
Els Indis Tralarà han vingut de molt lluny amb els seus 
tipis, arc i fletxes, búfals... Per ensenyar-nos com viuen 
i per trobar un objecte molt valuós de la seva tribu. 
 
VA DE CONTES:  EDUCACIÓ INFANTIL / CICLE INICIAL 
Va de contes, és un recull de contes tradicionals, però 
explicats diferents. En aquests no hi ha prínceps que 
salvin princeses, no hi ha llops que es mengin àvies, no 
hi ha petons que despertin donzelles... són contes 
reals!! 
 
PIRATA HUNT:  CICLE INICIAL 
Haurem d'ajudar al capità Hunt i la seva tripulació a 
navegar pels 7 mars, trobar un mapa i qui sap... 
Poder trobem un tresor. 
 
EL CEL:  
El Dr.Llutrac ens explicarà els grans misteris del nostre 
univers i del nostre cel. Sabrem si toquem de peus a 
terra o realment estem a la lluna?? Atreveix-te i forma 
part de la millor escola del Cel.   

 
DINOSAURES:  CICLE INICIAL / CICLE MITJÀ 
Una paleontòloga molt intrèpida ha vingut fins a casa 
nostra perquè ha trobat petjades de dinosaure!!!! Potser 
encara hi quedarà algun OU??? I algun home de les 
cavernes??  
 
BANDOLERS:  CICLE INICIAL / CICLE MITJÀ 
Un bandoler s’amaga a casa nostra. Busca nous 
bandolers que l’ajudin a trobar la mercaderia d’un antic 
noble per tornar-la a qui vertaderament pertany. Ens 
ajudes? 
 
ESCOLA DE MÀGIA: CICLE INICIAL / CICLE MITJÀ 
Un mag vingut de molt lluny busca nous mags per 
formar-los i ajudar a la humanitat a tornar a creure en 
la màgia. Ens ajudes a canviar el món? 
 
 
ÀVIA QUIMETA: CICLE INICIAL 
L’àvia Quimeta té cura dels animals i l’hort de la casa. 
És una àvia remeiera i fa unes galetes boníssimes! Voleu 
aprendre a fer olis amb herbes remeieres? i galetes? 
 
ELS GALS:  CICLE MITJÀ / CICLE SUPERIOR 
Astèrix i Obèlix han vingut de la Gàl·lia per fer els Jocs 
olímpics que ha preparat en Cèsar. Si els Gals passen les 
proves, farà entrega de la corona de llorer i així firmar 
la pau. 
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1, 2, 3 iACCIÓ!! CINEMA: CICLE MITJÀ / CICLE 
SUPERIOR 
Els nens i nenes podran crear la seva pel·lícula amb un 
dels millor directors, actrius i actors, vinguts de 
Hollywood. Esteu preparats i preparades??? 
 
A L’AIRE!: CICLE MITJÀ / CICLE SUPERIOR 
Taller de ràdio. Descobreix com es fa un programa de 
ràdio des de zero i crea el teu propi programa! 
 
LA BRUIXA XOTA: CICLE MITJÀ / CICLE SUPERIOR 
La bruixa Xota, ha vingut des del país de Xatilandia per 
trobar la pàgina màgica d’un llibre i així poder desfer 
l’encanteri que li van fer a la seva amiga la Xatina. Entre 
tots i totes haurem de dir juntament les paraules 
màgiques, estem preparats??? 
 
 

EDUCACIÓ EMOCIONAL I 
HABILITATS SOCIALS 

 
EL CANIGÓ:  CICLE INICIAL /CICLE MITJÀ 
Un estrany llibre ha aparegut a la casa. Un personatge 
desconegut reclama el llibre, però les pàgines han 
desaparegut...ens ajudes a descobrir de quin llibre es 
tracta i qui és, aquest personatge? 
 
 

SOM UN EQUIP: CICLE MITJÀ/ CICLE SUPERIOR 
Som un equip? sabem treballar, de debò, en equip? què 
vol dir liderar? sabem què és l’empatia i l’assertivitat? 
Sabíeu que tenim tres cervells? Només si apreneu a 
controlar els vostres tres cervells podreu ser un 
verdader equip i superar els reptes i aventures que us 
esperen! 
 
L’ÀVIA REMEI: ED. INFANTIL/  CICLE INICIAL 
L’àvia Remei ha perdut el seu llibre de receptes de les 
emocions. Però no té massa temps per buscar-lo doncs 
a la casa hi té moltes feines que ha de fer cada 
dia...Donar menjar als animals de la granja, cuidar 
l’hort, fer les famoses boles Nendo Dango per reforestar 
el bosc de la casa…(com? no sabeu què són les Nendo 
Dango?) Voleu ajudar l’àvia a trobar el seu llibre de 
receptes mentre l’ajudeu a fer les seves feines i apreneu 
com es viu, a la Massana? 
 
EMOCIONA’T 
Sense les emocions no tindríem sensacions, és per això 
que la detectiva Ariel ha vingut ajudar a un nen que es 
diu Siset, en Siset no troba algunes de les seves 
emocions. Podrem resoldre i trobar-les???  
 

Tots els centres d’interès es poden 
adaptar, modificar o fins i tot crear-ne de 
nous segons la vostra demanda. Contacte 

amb nosaltres! 


