
 

 

Fem el Comediant 

 

Les aventures de l’Aiguaclara 
 

Fem el Comediant és una activitat extraescolar pensada per desenvolupar la creativitat, la expressió, 

la psicomotricitat i la personalitat a través de tallers, jocs i danses. 

En aquesta activitat extraescolar s’explica la història de l’Aiguaclara. A través dels seus ulls, i dels 

relats de la seva història, els nens interactuaran, imaginaran, ballaran, cantaran i parlaran, alhora que 

comprendran la importància de valors tals com la amistat, la humilitat, la generositat, el respecte i la 

tolerància, que caracteritzen aquest personatge, tot emprant un espai de lleure, de joc i de narració 

d’històries per a transmetre i canalitzar aquests valors. Activitat per  P-4 i P-5 

Els objectius a assolir són: 

● Fomentar la capacitat imaginativa de l’infant mitjançant la narració d’una història. 

● Fomentar l’aparició de valors dignes i fonamentats en el respecte cap a ú mateix i cap a la resta, 

la humilitat i l’altruisme. 

● Ajudar al desenvolupament de capacitats d’expressió mitjançant el diàleg constant amb l’infant 

com a mode de narrar la història. 

● Promoure l’esperit crític a partir del diàleg constant amb els nens, tot demanant-los la seva 

opinió. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programació setmanal 
 

 

Les aventures de 

l'Arjuna 
 

 

Dilluns 

 

Dimarts 

 

Dimecres 

 

Dijous 

Setmana 1 Octubre Presentació  Presentació  

Setmana 8 Octubre De com vaig deixar el 

meu poble per buscar 

fortuna 

 De com vaig deixar el 

meu poble per buscar 

fortuna 

 

Setmana 15 Octubre El port de Bonamar  El port de Bonamar  

Setmana 22 Octubre El Capità Cortés  El Capità Cortés  

Setmana 29 Octubre La vida a bord  Pirates!  

Setmana 5 Novembre Ens ataquen els homes 

tauró! 

 Ens ataquen els homes 

tauró 
 

Setmana 12 Novembre El poblat dels homes 

tauró 

 Hem d’ajudar els homes 

tauró 
 

Setmana 19 Novembre La joia perduda a 

vil·laselvàtica 

 La joia perduda a 

vil·laselvàtica 
 

Setmana 26 Novembre Escala a Port Tempesta  Històries a la Taberna  

Setmana 3 Desembre Cap a l’Illa del Tresor!  Llamps i trons, quina 

tempesta! 
 

Setmana 10 Desembre L’Illa del Tresor  L’instrument dels Déus  

Setmana 17 Desembre Nadals a bord  Nadals a bord  

Setmana 7 Gener Cap a l’Illa Eterna!  El rei dels Mars  

Setmana 14 Gener Naufragi!  Els tritons ens ajuden  

Setmana 21 Gener Vivint amb els tritons  Reconstruïm el vaixell  

Setmana 28 Gener L’illa dels Enigmes!  L’illa dels Enigmes!  

Setmana 4 Febrer La Roca de l’Aigua  La Roca de l’Aigua  

Setmana 11 Febrer Posem Ales al nostre 

Vaixell 

 Cap a l’Illa dels Cels  

Setmana 18 Febrer Un noi anomenat Arjuna  Éssers Alats   

Setmana 25 Febrer Cap a Eternàlia falta 

gent! 

 El combat contra El rei 

dels Mars 
 

Setmana 4 Març L’illa d’Eternàlia  L’illa d’Eternàlia  

Setmana 11 Març Al port d’AiguesCalmes  Històries de Taberna  

Setmana 18 Març Terra Endins, cap al 

Desert! 

 Pirates del Desert!  

Setmana 25 Març Nàufrags del Desert  La Sherezade  

Setmana 1 Abril Què ha passat aquí?  Batalla a Alta Mar  

Setmana 8 Abril Riu amunt! Cap al port 

fluvial 

 Un drac ens ataca!  

Setmana 22 Abril Els homes ocell ens 

rescaten! 

 Al poblat dels homes 

ocell 
 

Setmana 29 Abril Al poblat dels homes 

ocell! 

 Al poblat dels homes 

ocell! 
 

Setmana 6 Maig Càntics Mediterranis  Cantics Mediterranis  



Setmana 13 Maig L’illa del Ciclop   Bèsties Marines  

Setmana 20 Maig Tornem cap a casa  Tornem cap a casa!  

Setmana 27 Maig Preparació del Festival  Preparació del Festival  

Setmana 3 Juny Preparació del Festival  Preparació del Festival  

Setmana 10 Juny Preparació del Festival  Preparació del Festival  

 

 

Sinopsis 

 

L’Aiguaclara, fill de família pobra d'un poblet al peu de les muntanyes, és un xicot de cor noble, 

esperit aventurer i carregat de bonhomia. Cansat de la situació que la seva família atravessa, amb 

quinze anys decideix deixar marxar de casa per a buscar fortuna i així poder ajudar la seva família. 

Mogut per aquesta passió tan noble i altruista, arribarà fins el port de Bonamar, on coneixerà el 

capità Cortés, que li oferirà de pujar a bord del seu vaixell i convertir-se en mariner. A bord del 

Vistabella i a cavall dels elisis el nostre amic Aiguaclara viurà milers d'aventures, totes elles 

relacionades amb el mar, la vida al vaixell i amb llegendes relacionades amb el mar de tota classe 

de cultures i d'origens ètnics. També coneixerà tot tipus de personatges en el seu camí, des de petits 

gupets de gent i poblats estrafalaris i totalment diferents a la cultura que ell coneix fins a grans 

monstres i perills que haurà d'afrontar amb el seu enginy. Malgrat que comenci amb una 

personalitat força eixelebrada i a vegades inmadura i egoïsta, poc a poc, i a mesura que vagi 

trobant-se amb personatges, creixent, i adonant-se de la seva ignorància, l'Arjuna anirà canviant 

aquesta actitud, fins convertir-se en algú que valora l'amistat i l'altruisme, transmetent aquest valors 

als nens. 

 

Mode d'aprenentatge 

 

En aquesta activitat extraescolar s'explica la història de l'Arjuna. A través dels seus ulls, i dels relats 

de la seva història, els nens interactuaran, imaginaran, ballaran, cantaran i parlaran, alhora que 

comprendran la importància de valors tals com la amistat, la humiltat, la generositat, el respecte i la 

tolerància, que caracteritzen aquest personatge, tot emprant un espai de lleure, de joc i de narració 

d'històries per a transmetre i canalitzar aquests valors. 

 

Aspectes horaris 

 

L'activitat es realitzarà de 16:30 a 17:30. Del lapse de temps total, es dedicaran 40 minuts a la 

narració de la història, i uns altres 20 a la realització d'una activitat plàstica per a plasmar el 



contingut de la sessió que més els hagi agradat així com també per a treballar certs aspectes tant de 

la capacitat d'imaginació com d'expressió plàstica. 

 

Objectius 

 

● Fomentar la capacitat imaginativa de l'infant mitjançant la narració d'una història. 

● Fomentar l'aparició de valors dignes i fonamentats en el respecte cap a ú mateix i cap a la 

resta, la humiltat i l'altruisme. 

● Ajudar al desenvolupament de capacitats d'expressió mitjançant el diàleg constant amb 

l'infant com a mode de narrar la història. 

● Promoure l'esperit crític a partir del diàleg constant amb els nens, tot demanant-los la seva 

opinió. 


