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LA FIGUERA 

 
 
EDUCACIÓ INFANTIL 
 
FIGUI EL VIATGER 
 
CENTRE D’INTERÈS (Educació infantil)  
“Figui, és un petit insecte que sempre ha 
viscut a la Figuera. Un dia, cansat de sempre 
fer el mateix, decideix viatjar pel món, però no 
a qualsevol país, sinó a països totalment 
diferents al nostre, països exòtics!. 
Primer decideix anar a Egipte, allà descobreix 
les piràmides, el Nil,… com a segon destí 
escull anar a Grècia, on descobreix tot el 
passat mitològic i les fortes arrels 
mediterrànies. Després a Mèxic, a Brasil, 
l’Índia,… 
Així va recorrent gairebé tot el món, coneixent 
moltes coses noves i també molts nous 
amics.” 
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PRESENTACIÓ DEL CENTRE D’INTERÈS 
Un Conta Contes, ens rep en arribar i ens acompanya a visitar els espais 
exteriors de la casa. Ens presentarà els personatges del nostre 
particular conte “FIGUI EL VIATGER”, què son: el Figui , com a 
personatge principal de la història i els nous amics que va fent pel seu 
pas pels diferents països. Aquests personatges ens explicaran com han 
viscut el viatge i el que han aprés. 
 
ACTIVITATS 
Recorregut pel món. Joc de pistes pel bosc Sortirem de la casa de 
colònies amb l’esperança de trobar-nos algún dels personatges de la 
nostra història. En lloc d’això ens trobarem unes plaques pels arbres que 
representaran diferents llocs del món i si volem arribar al final d’aquest 
interessant viatge imaginari haurem de seguir les instruccions que ens 
dona cadascuna de les diferents plaques i fer les probes que se’ns 
demanin. 
És un joc de pistes on els nens i nenes faran probes relacionades amb 
alguna cosa típica de cada país exòtic; per exemple en una placa hi 
haurà dibuixada una piràmide i se’ls demanarà que dansin com egipcis. 
 
JOC DE NIT 
Amb en Figui han vingut diferents animals d’arreu del món, però, com els 
podrem reconèixer amb la foscor de la nit? Molt fàcil, a través de les 
seves veus, o sigui, pels sons que produeixen. 
 
GIMCANA DE JOCS 
En Figui està molt content perquè ens hem portat molt bé i per donar-nos 
les gràcies, ens ensenyarà els seus jocs preferits,que ha anat aprenent 
pels diferents països. 
La prova de la disfressa, on ens maquillarem imitant als personatges del 
nostre conte. La prova de la cançó. La prova de la carrera. La prova de 
les sabates.... 
 
FESTA MULTICULTURAL 
A la festa es presentaran tots els nostres amics d’arreu del món i ens 
convidaran a maquillar-nos per ser tots personatges de la història. 
Cadascú de nosaltres pot ser d’un país diferent! 
 
EL VIDEOCONTE. TALLER D’EXPRESSIÓ 
Quan els nens i nenes ja coneixen el conte perfectament, ens 
disposarem a representar-lo de diverses formes, amb mètodes adequats 
a les nostres possibilitats. Haurem de fer un gran mural que ens servirà 
de decoració, maquillar-nos, disfressar-nos, i finalment, escenificar el 
conte amb frases senzilles, gestos, cançons... 
Tot quedarà filmat per a poder-ho ensenyar als pares i mares que no 
coneixen el conte. 
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L’ARBRE ON SURTEN ELS COLORS 
 
Els colors són una màgia del nostre món 
igual que la música o la dansa, que ens 
donen vida i alegria. Però els colors no 
han existit de sempre... Abans regnava la 
foscor. Una foscor absoluta, trista i freda.  
Així era quan no existien les persones, ni 
els animals ni les plantes, i així va ser 
durant molt de temps. 
Fins que un dia van néixer el sol, la Terra i 
l’aigua, i ja existien el groc, el vermell i el 
blau. Però perquè existissin altres colors, 
la Terra, el Sol i l’aigua van fer un pacte: 
de l’esforç de tots tres naixeria un arbre 
que seria font de tots els altres colors. 
Des d’aquesta font, brollen tots ells, inundant tot allò que coneixem: 
els animals, les plantes, les coses, els astres, les muntanyes, els 
rius... 
Aquest arbre d’on neixen els colors és una figuera. 
Darrerament, però, la figuera màgica està molt preocupada, perquè 
cada cop tenim menys necessitat de colors i ja quasi no els utilitzem. 
Tothom està enfeinat, la gent té pressa, i no tenim temps de 
contemplar ni d’aprofitar els colors que la font ens atorga. Per això 
ens demana si la podem ajudar, perquè la font torni a brollar amb 
força. 
 
PRESENTACIÓ DEL CENTRE D’INTERÈS 
 
En conta-contes és un ésser màgic, que té més anys que la lluna i sap 
més històries que el vent. Viu al bosc, d’on hi treu el menjar, l’aigua i el 
jaç per descansar. Al bosc és on hi viuen els personatges dels seus 
contes, els seus vells amics, i ens ha vingut a veure perquè en coneguem 
alguns i recordem la seva història i la seva cançó. Ens explicarà aquest 
bonic conte. 
 
ACTIVITATS 
 
“La natura font de colors” Recorregut de natura 
A través d’un petit recorregut anirem aprenent les diferents parts de la 
vegetació que ens trobem a través dels colors: verd de les fulles, la 
diversitat cromàtica de flors i fruits. Així mateix parlarem de les diverses 
utilitats de les plantes centrant-nos en les que són comestibles. Quina 
part ens mengem de les plantes que coneixem? L’arrel, la tija, la fulla, la 
flor o el fruit? De quin color és cadascuna? Observarem també els petis 
animals que trobem i aprendrem a distingir-los pel seu color cridaner o 
de camuflatge. 
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“El joc dels animals” Joc de nit d’exterior 
Hi ha uns animals que viuen al bosc que estan representats en unes  
fitxes de colors diferents segons la mida de l’animal: el senglar serà 
marró, la guineu és vermella, el ratolí groc i l’aranya negra. 
Aquestes fitxes estaran escampades per un terreny delimitat i els nenes i 
nenes amb l’ajuda de les seves llanternes hauran d’aconseguir trobar 
tots els animals tenint en compte que cada color té una puntuació 
diferent ja que no hi ha el mateix nombre de fitxes de cada animal. 
 
“La màgia dels colors” Taller de manualitats 
Es tracta d’un taller on l’objectiu és aconseguir pintar un mural amb el 
major nombre de colors possible. Els nens i nenes només tenen tres 
colors primaris, el blanc i el negre. Les barreges ens proporcionaran els 
secundaris i tota la gamma que desitgem. D’aquesta manera 
aconseguirem descobrir d’on prové el taronja, el verd, el rosa, el 
marró... 
 
“Vermell, blau, groc... ara entren en joc” Gimcana 
Els nens i nenes hauran de passar un seguit d’entretingudes proves per  
equips on hauran de demostrar les seves aptituds i el coneixement que 
hauran adquirit del món dels colors. 
No es tracta d’una carrera però sí d’una competició on l’equip 
guanyador serà aquell que haurà finalitzat tot el recorregut amb la 
participació de tots els seus components, amb simpatia i esperit de 
col�laboració amb els seus companys i companyes. 
 
“Festa dels colors” Festa final 
Els personatges (els monitors es disfressen dels diferents personatges) 
ens ensenyaran danses i cançons molt divertides que podrem realitzar 
tot el grup junt en una sala gran o si fa bo a l’exterior de la casa. També 
podrem ballar amb la música que més soni en aquest moment. També 
podem proposar jocs senzills com el de la sabata, el gat i la rata... 
 
“El Vídeoconte” Taller d’expressió 
Quan haguem escoltat amb atenció el conte d’ El País que va perdre el 
Sol , ens disposarem a representar-lo de diverses formes, amb mètodes 
adequats a les nostres possibilitats. 
Haurem de fer un gran mural que ens servirà de decoració, maquillar-
nos, disfressar-nos, i finalment, escenificar el conte amb frases 
senzilles, gestos, cançons,... 
Tot quedarà filmat per a poder-ho ensenyar als pares i mares que no 
coneixen el conte. 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

CENTRE D’INTERÈS: DE PEL�LÍCULA 
 
Els mitjans de comunicació són una font habitual 
d’informació per als infants: la televisió, la ràdio, 
la premsa..., formen part de la nostre 
quotidianitat.  
Explorarem aquest món des de dins, i intentarem 
fer nosaltres un documental, un concurs, un 
“càsting” i un anunci tenint en compte que en el 
producte final hi intervenen tot un seguit de 

professionals: actors, decoradors, maquilladors..., la tasca dels quals és 
en tots els casos tan necessària com imprescindible. 
 
PRESENTACIÓ DEL CENTRE D’INTERÈS 
Els nens no són conscients de que la seva arribada ha causat molt de 
revolt donat que són uns famosos professionals de la comunicació que 
han vingut a preparar una programació especial per la cadena de 
televisió Canal Figuera, un canal que passa per una greu crisi 
d’audiència. 
Els programadors de la cadena han confiat en aquests professionals per 
aixecar l’audiència del canal. Ells saben que el món de la comunicació és 
molt complex i competitiu i que s’espera que pugin l’audiència del 
programa fins a cotes màximes i aquest no és un repte gens fàcil 
d’assolir. 
Són comunicadors, càmeres, tècnics, maquilladors dels més cotitzats 
del panorama televisiu. 
És per aquest motiu, que la seva presència ha aixecat tantes 
expectatives. D’això s’adonaran només baixar de l’autocar, quan es 
trobin amb una sorpresa que no esperen: Un equip de paparazzis, 
equipats amb cameres fotogràfiques, de televisió i micròfons, els estan 
esperant i els assetjaran amb preguntes. 
Volen saber coses sobre el seu programa, el per què han vingut al 
Centre de Producció Televisiva Figuera TV, si els preocupen o no els 
programes de la competència 
 
ACTIVITATS 
“El Gran Joc del Càsting”. JOC DE PISTES 
Els monitors faran l’activitat disfressats amb algunes de les disfresses 
disponibles a la casa. Un dels factors més importants per a que els 
nostres programes tinguin la màxima qualitat és que cada persona 
desenvolupi l’activitat més adient per les seves característiques. D’això 
se'n diu càsting i nosaltres en farem un però desenvolupat com un gran 
joc de pistes on abordarem cinc aspectes fonamentals de tot càsting: el 
maquillatge, la veu, el ball, el vestuari i la interpretació. 
Les proves seran les següents: 
El maquillatge - La veu - El ball - El vestuari - La interpretació  
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Cada grup elaborarà dos gravacions que poden triar entre: 
 
“Documental”-recorregut de natura 
Es tracta d’un recorregut per l’interior i els exteriors de la casa a través 
del qual i per mitjà d’entrevistes personals, el monitor i el grup de nens 
ens aniran descrivint l’estada. Com es el lloc, què hi hem vingut a fer, si 
ens hem divertit, quins han estat els nostres amics, etc. 
 
“Els anuncis”. Elaboració d’un anunci 
Aprofitarem la nostra estada a la casa per realitzar un anunci televisiu, 
sobre joguines, llaminadures, alguna cosa que ens inventem...., però ho 
farem mitjançant els dibuixos. Com si fos un còmic confeccionarem tres 
o quatre dibuixos que després explicarem davant de la càmera. 
Serà un treball sobretot d’expressió plàstica on intentarem que els nens 
transportin la seva imaginació al dibuix, i on les càmeres seran només un 
recurs més per incentivar-los en aquesta tasca. 
Nosaltres ens encarregarem de gravar les diferents escenes i el 
coordinador de la casa de d’enregistrar el making off (fragments que 
recullin els moments en els que els nens comencin a dibuixar...) 
 
“Tràiler” 
Els nens i nenes han de preparar un curtmetratge sobre la pel�lícula que 
ells vulguin, sota la supervisió del monitor. 
 
“La gran festa del cinema” Festa d’acomiadament 
La Real Acadèmia de les Arts Comunicatives ens convida a una gran 
festa d’etiqueta, on hi serà tothom relacionat amb el cinema, on podrem 
ballar i cantar fins que el cos ens digui prou. 
 
JOC DE NIT D’EXTERIOR 
Es tracta d’un joc de nit exterior, on els nens i nenes com a bons 
informadors que són, han de cercar la notícia. La premissa és que les 
bones notícies es troben “sota les pedres”... 
 
 


