
És l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un conjunt de va-
lors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, 
la perseverança, el coneixement de si mateix i l’autoestima, la creativi-
tat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, d’imaginar 
projectes i de convertir les idees en les accions, d’aprendre de les erra-
des, d’assumir riscos i de treballar en equip.

Reconèixer les 
emocions dels 

altres mitjançant 
l’observació 

de les vivències 
compartides

Identificar les 
emocions i les 

sensacions del cos 
a través de l’obser-

vació personal

Prendre consciència 
de quin és el diàleg 

intern i les 
creences personals 

(amb una actitud de 
descoberta)

Competència 
d’aprendre a 
aprendre

Competència 
d’autonomia, 
iniciativa 
personal i 
emprenedoria

És la capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenen-
tatge individualment o en grup, en funció dels objectius i necessitats, 
així com dominar els diferents mètodes i estratègies d’aprenentatges. 

Presentació: Qui sóc jo? Ens presentem i fem un autodefinició de com ens pensem que som i com ens veuen els 

Activitat d’aventura 
emocional

Activitat d’aventura que, en funció de la instal·lació on es facin les colònies, pot ser de 
mar o muntanya, per exemple: caiac, ràfting, vela, barrancs...

Joc de pistes Diferents proves que haurem de resoldre per equips i ens donaran molta informació de 
quin paper tenim davant diferents situacions. 

Disco-Show Creem una coreografia per ensenyar-la a la resta de grups. Fora vergonya, i tots a una! 

Descoberta de l’entorn La vida Rural és diferent de la urbana, l’entorn de mar diferent del de muntanya, cal 
conèixer altres rutines de vida tan importants a la nostra vida quotidiana i valorar què 
aporten unes a les altres. Farem un recorregut per conèixer les necessitats, habilitats i 
forma de vida d’on ens trobem i n’estudiarem les sinèrgies que podem oferir. 

Debat emocional
“quines píndoles emocionals
m’emporto?”

Hem fet moltes activitats i dinàmiques de grup que ens han donat molta informació de 
nosaltres mateixos, com ens veuen, com som realment, com reaccionem davant difer-
ents situacions, què podem millorar i què aportar als companys. Un interesant debat 
reflexiu.

Itinerari 
d’aventura / orientació

Tot camí de vida és una presa de decisions constant, farem un camí per la natura on 
haurem d’escollir quin camí seguim, si la decissió és bona, podrem seguir sinó haurem 
de tirar enrere i aconseguir de nou el nostre passi. Descobrirem les fortaleses i febleses 
tant personals com grupals.

Objectius de l’activitat Planificació de l’activitat Competències que treballem en aquesta activitat

Colònies de natura i aventura on a partir d’activitats, ens coneixerem a nosaltres 
mateixos, com afrontem diferents situacions i gestionem les emocions.

Són 3 els objectius que defineixen l’activitat 
d’ “Una aventura emocional...”

Aquests 3 objectius ens mostren on volem 
arribar de forma individual i col·lectiva amb 
aquesta activitat.

Les rúbriques, l’observació i el diàleg són 
les eines que ens permetran avaluar l’asso-
liment d’objectius.

DIA 1 DIA 2 DIA 3

MATÍ Qui sóc jo? Itinerari d’aventura emocional Debat emocional
DINAR

TARDA Comença l’aventura... 
emocional

Descoberta de l’entorn -

SOPAR
NIT Joc de pistes Disco -

A continuació presentem la selecció de competències segons el decret 119/2015, 
de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, que s’em-
marquen en aquesta programació
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