
 

 
        
 
 

Colònies 2011 AMPA ESCOLA IPSE: ELS INDIS 

DE 3 A 5 ANYS 

 
Durant aquests dies que el nen està de colònies es submergeix en el món dels indis tot 
realitzant un viatge fantàstic per tal de conèixer, experimentar, aprendre i, sobretot, 

gaudir al màxim de l’aventura. 
 
                 
                                          
            1r DIA 
 
              Matí: 

-  Benvinguda  als petits indis que ens venen a visitar. Comencem amb 

l’esmorzar per tal d’agafar forces. Tot seguit, fem un coneixement de l’entorn, 

les infrastructures i les normes bàsiques de la Casa per poder gaudir al màxim 

de l’estada i la gran aventura que ens espera. 

-   Joc lliure. Els nostres petits indis tenen una estona lliure per poder conèixer bé 

l’entorn que els envolta. 

-    … i ha dinar que l’aventura comença!!! 

 

               Tarda: 
-   Començarem fent un viatge fantàstic coneixent a Colón i travessant l’oceà 

fins arribar a Amèrica on coneixerem la història dels nadius americans i la seva 

cultura: visitarem un tipi (les cases tradicionals), coneixerem històries i 

cançons... 

- Seguint les pistes de la natura, com els indis, trobarem el tresor del Gran Manitu 

(Déu dels indis) dins del qual trobarem el material necessari per poder-nos fer 

un amulet molt especial. 

 

             Nit: 
- Jocs indis. Ens divertirem tot fent jocs amb els que també jugaven els petits 

indis. 

- Plomes índies. el “Gran Jefe Indi” ha tingut un problema, serem capaços 

d’ajudar-lo?  

*Les activitats i tallers sempre s’adeqüen a l’edat dels nens. 
Us convidem a descobrir el nostre entorn privilegiat i a aprendre’l a respectar, estimar i gaudir 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
          2n DIA 
 
             Matí: 

- Joc de pistes. Els indis viuen de la natura, per això, farem un joc de pistes pel 

bosc pel tal d’aprendre, conèixer i respectar-la com ho fan ells. 

           Tarda: 
- Taller : Amb paciència, bons pensaments i envoltats de natura, elaborarem el 

nostre amulet. Aquesta escorça, ens protegeix de tots els mals esperits que ens 

envolten. 

 
       Nit: 

- Vetllada índia. Passarem una nit de gresca tot fent cançons, danses i jocs 

indis. També aprofitarem l’entorn que ens envolta per poder fer una 

passejada entre les estrelles i conèixer petites històries índies de les 

constel�lacions més importants. 

 
 
 
         3r DIA 
 
             Matí: 

- Abans de les 10 neteja de les habitacions. 

- Proves índies. Ja coneixem els indis i les seves costums, però encara no ho som. 

Un indi de veritat, du la cara pintada, la seva cinta i la seva ploma, però per 

aconseguir-ho cal que passi unes proves. Nosaltres també volem ser indis i, per 

això, passarem un seguit de proves de valentia, equilibri i saviesa per poder 

tenir la cara pintada, la cinta i, sobretot, la nostra ploma! 

             Tarda: 
- El comiat. Ens acomiadem desitjant que hagueu passat una agradable 

estada amb nosaltres i que us endugueu un gran record. 

 
*Les activitats i tallers sempre s’adeqüen a l’edat dels nens. 

Us convidem a descobrir el nostre entorn privilegiat i a aprendre’l a respectar, estimar i gaudir 

 


