
 

 

 

 

 

 
 

 

GRUP  ESPURNES 

 

 

 
 

 

 

 

 
8 9 10 11 12 

8 a 9 h 

FESTA 

Acollida, esmorzar  
i joc lliure 

Acollida, esmorzar  
i joc lliure 

Acollida, esmorzar  
i joc lliure 

Acollida, esmorzar  
i joc lliure 

Activitat matí 

 
Gimcana de carnaval 
per buscar la nostra 

disfressa. 
 

Anem d’excursió 
Jocs de paracaigudes 

al Prat de Call. 
Piscina i jocs 

aquàtics  

12.30 h Dinar Dinar Dinar Dinar 

13.30 – 14.30 h Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure 

Activitat tarda 

Taller de polseres de 
l’amistat i jocs 

d’interior.   

Taller molt especial 
de ninots de fang de 

colors. 

Anem al cinema a 
Andorra 

Taller de 
maquillatge i 

disfresses, berenar 
i festa. 

17 h Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure 

18 h Trencaclosques Explica’m un conte  Jocs de cartes Jocs d’interior  

19 h Joc lliure Joc lliure Joc lliure Joc lliure 

20 h Recollida Recollida Recollida Recollida 



 
 

                                                 
 

 GRUP DELS  

                            

CIGRONETS 

 

 

 

 

 

 
8 9 10 11 12 

8 a 9 h 

FESTA 

Acollida, esmorzar  
i joc lliure 

Acollida, esmorzar  
i joc lliure 

Acollida, esmorzar  
i joc lliure 

Acollida, esmorzar  
i joc lliure 

Activitat matí 

Anirem d’excursió a 
Segudet i donarem 
menjar als cavalls. 

 

Piscina i jocs aquàtics 
Anem a jugar i 

passejar per Santa 
Barbara  

Farem una 
disfressa de 

pallasso  
 

12.30 h Dinar Dinar Dinar Dinar 

13.30 – 14.30 h Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure 

Activitat tarda 
Taller: farem un moli 

de vent  
Jocs tradicionals a la 

plaça  
Anem al cinema a 

Andorra 

Taller de 
maquillatge i 

disfresses, berenar 
i festa. 

17 h Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure 

18 h Contes de l’Esmack Joc de bitlles Joc simbòlic  Jocs de taula 

19 h Joc lliure Joc lliure Joc lliure Joc lliure 

20 h Recollida Recollida Recollida Recollida 



 
 

                                                 
 

 GRUP DELS  

                            

XIULETS  

 

 

 

 

 

 
8 9 10 11 12 

8 a 9 h 

FESTA 

Acollida, esmorzar  
i joc lliure 

Acollida, esmorzar  
i joc lliure 

Acollida, esmorzar  
i joc lliure 

Acollida, esmorzar  
i joc lliure 

Activitat matí 

Jocs de coneixença i 
jocs de pistes per 
anar a buscar el 
barret del senyor 

carnestoltes  
 

Anem a jugar i 
passejar per Santa 

Barbara  
Piscina i jocs aquàtics 

Taller de màscares 
molt divertides  

 

12.30 h Dinar Dinar Dinar Dinar 

13.30 – 14.30 h Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure 

Activitat tarda 
Guarnirem el nostres 

rei carnestoltes  

Jocs d’expressió 
corporal relacionada 

amb el carnaval  

Anem al cinema a 
Andorra 

Taller de 
maquillatge i 

disfresses, berenar 
i festa. 

17 h Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure 

18 h Contes de l’Esmack Joc de bitlles Joc simbòlic  Jocs de taula 

19 h Joc lliure Joc lliure Joc lliure Joc lliure 

20 h Recollida Recollida Recollida Recollida 


