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Estiu’22

Del 23 de juny al 29 de juliol 
Del 29 d’agost al 2 de setembre 
De 3 a 5 anys
De 8 a 15 hores

LA MÀQUINA  
DEL TEMPS



LA NOSTRA PROPOSTA

•Us proposem una estructura on
barrejarem activitats d’aprenentatge que
aniran vinculades al pas del temps, veient
com han anat evolucionant les coses que
ens envolten en el nostre món
combinades amb la nostra bateria
d’experiments per a totes les edats i
activitats lúdiques que ens permetran
jugar, ballar, teatralitzar i gaudir del temps
d’estiu. A més tindrem piscina i jocs
aquàtics i sortides molt atractives.

• Aplicarem tots els protocols i
recomanacions que ens arriben des de les 
diferents institucions per tal de pal·liar els
riscos d’infecció. Volem treballar de
manera segura i això val tant per tothom
que s’hi inscrigui com pels monitors
responsables de les activitats.

OBJECTIUS
Aprendre valors, el respecte, la solidaritat, la valentia, la
igualtat, la participació, les diferències i el treball en equip.
Anirem endavant i enrere amb la nostra màquina del
temps per entendre els canvis que l’evolució cronològica
ens ha comportat. Conjugarem activitats d’aprenentatge
amb activitats de lleure i recreació.
Potenciar el treball emocional de la canalla per donar
màxima normalitat a les seves vides.



Model de setmana

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8’00 a 9 ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA

9,10 a 9,30 JOC DE BENVINGUDA S JOC DE BENVINGUDA JOC DE BENVINGUDA JOC DE BENVINGUDA

9,40 a 10,30 EXPERIMENTA / O EXPERIMENTA / EXPERIMENTA / EXPERIMENTA /
MANUALITAT MANUALITAT MANUALITAT MANUALITAT

10,35 a 11,00 ESMORZEM
R
T ESMORZEM ESMORZEM ESMORZEM

11,05 a 11,55 EXPRESSIÓ, BALL, I EXPRESSIÓ, BALL, EXPRESSIÓ, BALL, EXPRESSIÓ, BALL,
TALLER,ESPORTS TALLER,ESPORTS TALLER,ESPORTS TALLER,ESPORTS

12,00 a 12,50 ACTIVITAT AQUÀTICA D ACTIVITAT AQUÀTICA ACTIVITAT AQUÀTICA ACTIVITAT AQUÀTICA

13,05 a 14,55 DINAR i ACTIVITAT DE A DINAR i ACTIVITAT DE DINAR i ACTIVITAT DE DINAR i ACTIVITAT DE
BAIXA INTENSITAT BAIXA INTENSITAT BAIXA INTENSITAT BAIXA INTENSITAT



ACTIVITATSD’APRENENTATGE

Els experiments
Tot un llistat d’experiments adaptats a les edats dels participants per poder. Desenvolupar l’enginy, la 
descoberta, la reflexió i la posada en comú. (Bombolles de color, l’activitat volcànica, ball de les
llenties...) 
Les manualitats
Els menuts aprenen i gaudeixen de l’entorn a través de tots els seus sentits, el tacte, l'olfacte i el
gust formaran part dels nostres tallers

SORTIDES
Per l’entorn caminant (per decidir)
5 de juliol, VISITA A LA COVA MAJOR
(L’Espluga de Francolí)
19 de juliol, TOT CIRC (Copons)

PISCINA

Cada dia de la setmana. Cal portar banyador, tovallola o barnús, xancles, protector solar). Si porten el 
banyador des de casa, recordeu-vos de posar la muda interior. També una ampolleta amb aigua, 

RECOMANACIONS: Recordeu que cada dia heu de portar esmorzar i una ampolla d’aigua (nom).
CADA DIA HAURAN DE PORTAR BANYADOR TOVALLOLA I XANCLETES



ELS PREUS PER SETMANES


