
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Gener 2023



 

 
 

 

a través dels sentits 

 

Introducció 

Aristòtil va dir que “No hi ha res en l’intel·lecte que no hagi entrat abans pels sentits” i és 

que tot el que coneixem del món que ens envolta ens arriba a través dels nostres sentits. 

Gràcies a la vista, l’olfacte, l’oïda, el gust i el tacte, podem rebre una quantitat d’estímuls 

infinits. Estímuls que ens connecten amb el nostre entorn i, per descomptat, amb 

nosaltres i amb els nostres records i emocions. 

A través dels sentits és la proposta de Fundesplai per a les Activitats de Vacances 

d’hivern i de primavera, un viatge a la natura amb tots els sentits. 

La natura canvia amb el pas de les quatre estacions i, com si es tractés d’un rellotge 

natural, ens avisa del moment de l’any en què ens trobem, gràcies als colors canviants 

de les fulles, les olors i temperatures... 

Ara bé, som davant d’una emergència climàtica i planetària. Les temperatures pugen a 

ritmes estrepitosos i els temps de cada estació es veuen alterats. Estius que duren sis 

mesos, hiverns que arriben de cop i, unes primaveres i tardors que, a poc a poc, es van 

desdibuixant. 

Emmarquem aquest projecte dins la proposta educativa de Menjar Canvia el Món, un 

projecte pel dret a l’alimentació saludable i sostenible, entenent la importància i la 

necessitat de recuperar el vincle amb la natura com a eix fonamental per a comprendre 

la interdependència entre la nostra vida, les altres formes de vida i el planeta.  

 

 

Amb l’objectiu d’educar en el vincle amb la natura, neix el projecte A través dels sentits. 

Un projecte que es basa en una participació real dels infants en el seu procés 

d’aprenentatge d’autonomia i relació social envers l’entorn, la natura i els altres. 

 



 

 
 

I és que la natura ens regala experiències tan senzilles com meravelloses, on el temps 

es regeix per cicles, els ritmes són pausats i la pressa s’esvaeix. Compartim moments 

fascinants en què ens sentim tan insignificants davant la seva immensitat com lliures 

davant la seva màgia, on poder crear espais d’observació, experimentació, creativitat i 

fantasia a través dels sentits.  

 

Objectius i metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest projecte educatiu, tractem l’infant amb tota la seva globalitat, 

i us proposem una metodologia participativa i globalitzadora. 

Entenem la participació infantil com una participació en permanent 

relació amb els adults i un procés d'aprenentatge mutu. 

Un projecte que ajudi a desenvolupar l’autonomia i els espais de 

convivència per a generar benestar emocional. Promocionant les 

pròpies capacitats dels infants, per a què les desenvolupin i s'afirmin 

com a ciutadans. Així valoraran, estimaran, cuidaran i protegiran el seu 

entorn, la Natura i el planeta. 



 

 
 

l’esclat dels colors 

d’hivern 
 

 

 
 

Proposta pedagògica primavera 2023 
 

 

Amb l’arribada de la primavera, a poc a poc, deixem enrere el fred de l’hivern i els 

paisatges més gèlids, per donar pas a l’esclat de colors dels prats i boscos. A més, 

alguns animals comencen a treure el cap ara que les temperatures van pujant... 

Com sabem, el sentit de la vista és clau en la captació d’estímuls del món exterior i, per 

aquest motiu, és una important font d’experiències i de coneixement de l’entorn i de 

nosaltres mateixos (Conde i Viciana, 1998). 

A més, la visió en color ens ajuda a recordar objectes i ens activa les emocions. Però 

sabeu que els objectes i elements que ens envolten no tenen color? En realitat, 

reflecteixen les longituds d’ona de la llum i és el nostre cervell qui ho interpreta com a 

colors. I diuen que de mitjana, els humans podem distingir fins a 10 milions de colors... 

(Institut Català de Retina). 

Us presentem l’esclat dels colors, la nostra proposta pel casal de primavera 2023. Un 

temps per gaudir de les tonalitats, pigments i coloraines que ens regala aquesta estació 

de l’any. 

Els elements que conformen la proposta d’activitats són naturals i estan impregnats de 

la vitalitat de la primavera.  

...els colors de les plantes quan floreixen 

...l’arc de Sant Martí després de la pluja 

...les delicioses fruites i verdures de la primavera 

...i els animalons que treuen el cap ara que s’ha acabat l’hivern. 

 

 

 



 

 
 

Proposta d’activitats 

Una proposta d’activitats lúdiques que us donarà l’estructura del casal i d’aquesta 

aventura de primavera: 

 
L’esclat dels colors Tallers i experimentació Dinàmiques i jocs 

A partir 
d’infantil i 

primer cicle 
de primària 

L’arc de Sant Martí 
 Mandales naturals 

 El nostre arc de Sant Martí 

 Fem aparèixer l’Arc de 
Sant Martí! (improvisació 
teatral) 

Flors i plantes 
 Recreem quadres famosos 

 Mil flors reciclades 
 Atrapa el color! 

Fruites i verdures  
de primavera 

 Tints naturals 

 Macedònia de colors 
(taller de cuina) 

 Memory de fruites I 
verdures de  primavera 

Els animalons  
de primavera 

 Animals fantàstics 

 Origami animal 
 Les famílies 

A partir de 
cicle mitjà i 

superior 

Amb els altres 
sentits 

 Seré els teus ulls  

 Canviem el punt de vista (anàlisi i sensibilització de 
l’entorn).  

 

A més, us animem a descobrir i afegir els elements i colors que vulgueu a la proposta! 

Amb els altres sentits és la proposta pels més grans del casal. Després d’experimentar 

la varietat de colors i formes que ens envolten, us animem a posar-vos a la pell de les 

persones que no hi veuen. Es tracta d’una proposta transversal per a descobrir i 

reflexionar sobre el nostre entorn proper. Com es mouen? Què hi ha en el nostre entorn 

que les ajudi? Quines coses trobem pel carrer que dificulten el seu dia a dia? Podem 

materialitzar-ho a través d’un recull d’imatges, mural i fins i tot fent foto denúncia per 

fer-ne difusió. 

 

 

 

 



 

 
 

Un dia al casal 

Finalment, us presentem una proposta de programació d’un dia de casal. 

Per exemple el dia dels colors de les plantes i flors de la primavera....  

 

Un dia al casal... 

9:00 – 9:30 Bon dia! 

9:30 – 10:30 

Presentació 
“flors i plantes de primavera” 

 

Dinàmica 
Atrapa el color! 

10:30 – 11:00 Esmorzem! 

11:00 – 13:00 
Taller 

Recreem quadres famosos 

13:00 – 15:00 

A dinar!  
Joc lliure (conversem, ens relaxem, 
juguem a jocs de taula, a pilota...) 

15:00 – 16:30 
Taller 

Mil flors reciclades 

 

 

 

 

 

 

 

 


