Expressa't
Resum d'activitats
E. Infantil i C. Inicial

Descoberta del'entorn
Arribarem a la casa de colònies on ens esperen les monitores amb un vestuari ben colorat i amb
un ambient creatiu i engrescador. Ens donaran la benvinguda i ens introduiran en el món de l'art
en el que tothom pot jugar i expressar-se lliurement!

Gimcana dels tresors
Un dels personatges ha perdut una sèrie d'objectes que són molt importants perquè els fa servir
per jugar a expressar-se i està trist perquè no els troba. Ens endinsarem en el bosc per ajudar-lo a
trobar els seus tresors. A mesura que anem trobant diferents objectes experimentarem i jugarem
amb ells!

Artistes a les fosques (E. Infantil)
Anirem a donar un tomb pels voltants de la casa a les fosques tot obrint els ulls, les orelles i tot els
sentits per connectar amb el bosc i la nit. Descobrirem una sorpresa que ens han preparat els
personatges del món de l'art al mig del bosc per agrair l'ajuda que els hi hem donat. Tornant a la
casa escoltarem i veurem un conte molt especial amb titelles.

Aventura artística (E. Infantil)
Coneixerem la història d?en Tururut, un ocell molt peculiar, i ens engrescarem a jugar com ell i els
seus amics. A través de diferents racons artístics experimentarem diferents llenguatges expressius
i maneres d'expressar-nos i expressar l'art.

Artistes a les fosques (C. Inicial)
Anirem a donar un tomb pels voltants de la casa a les fosques tot obrint els ulls, les orelles i tot els
sentits per connectar amb el bosc i la nit. Descobrirem a partir d'una carta que trobarem al bosc
que han segrestat la Creativitat! Intentarem esbrinar qui ha estat i per què ho ha fet.

Artistes al rescat (C. Inicial)
Ajudarem a entendre als segrestadors de la Creativitat, els homes grisos, que aquesta és essencial
en el món. Els hi demostrarem que l'expressió i l'art són vitals i un mitjà d'expressió i aprenentatge
que ens pot ajudar a comprendre i respectar-nos a nosaltres mateixos, als altres i al planeta en el
que vivim. Ens convertirem en artistes al rescat del planeta Terra!

Objectes estranys al bosc (C. Inicial)
A través d'un joc lúdic aprendrem a respectar l'entorn i la natura i recollirem un seguit de deixalles
que haurem amagat i d'altres que ja hi eren al bosc. Així reflexionarem tots plegats sobre la brossa
que llencem al bosc i la importància de cuidar-lo sense deixar de banda l'art: un cop ha acabat el
joc crearem una escultura amb tot allò que hem recol·lectat!

Festa del'alegria (C. Inicial)
Rebrem una carta dels segrestadors de la Creativitat on ens comuniquen que la deixaran lliure ja
que hem demostrat durant tota l'estada que l'art i l'expressió és essencial per ser feliç. Celebrarem
la seva alliberació gaudint de jocs musicals i danses tots plegats!

Juguem a expressar- nos (C. Inicial)
Farem un petit joc per veure quina és la tribu més creativa. Construirem ''l'atrapaidees'' per
ajudar-nos i buscarem un lloc en el bosc on jugar, crear i expressar-nos. Allà podrem jugar a
diferents dinàmiques de tots el llenguatges i a sentir-nos lliures de crear tot allò que vulguem amb
el que trobem al bosc.

* Aquest programa ha estat adaptat per a colònies tant de 2 com de 3 dies i segons el nombre de participants. Per
conèixer tota la informació sobre cada una de les activitats i els horaris de les colònies no dubteu en contactar-nos a
in f o@albaser veis.com o al 972 59 05 07.

