
ESQUIROLS ( 5-6 anys) 
“L’ENCANTERI” SETMANA DEL 3 AL 7 DE JULIOL 

Durant la setmana anirem a regar i collir verdures de l'hort, aquesta activitat està emmarcada dins 
el projecte L'Hort de Temporada. 
 

HORARI 1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 5è dia 
8:00H 
9:00H 

 
 
 
 
 
 
 

FESTA 
DEL 
ROSER 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

ACTIVITAT 
     MATÍ 

Jocs de presentació 
 

Passejada a Segudet i 
conte “El bolet Tse-

Tse” 
 

Escalada 
Joc de pistes: 

busquem ingredients i 
la pols màgica 

Jocs d’aigua a la plaça 
del Prat de Call 

12:30H Dinar Dinar Dinar Dinar 
13:30H 
14:30H 

Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure 

ACTIVITAT 
    TARDA 

 
 
 

Ala recerca dels 
éssers encantats 

 

Fem barrets de 
bruixots 

 
 
 

Maquillatge de  
fantasia 

 

Poció màgica pel 
desencanteri 

17:00H Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure 
18:00H Recollida Recollida Recollida Recollida 



ESQUIROLS ( 5-6 anys) 
“ELS PIRATES” SETMANA DEL 10 AL 14 DE JULIOL 

Durant la setmana anirem a regar i collir verdures de l'hort, aquesta activitat està emmarcada dins 
el projecte L'Hort de Temporada. 

HORARI 1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 5è dia 
8:00H 
9:00H 

 
Acollida, esmorzar i joc 
lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

 
 
 
 
CONVIVÈNCIA A 
LES SALINES. 
 
Excursió per fer el 
camí dels homes de 
ferro i a buscar 
maduixes 
 
Dinar 
 
Jocs 
 
Tornada al Casal   

ACTIVITAT 
     MATÍ Jocs de presentació 

 
Història dels pirates i la 

seva cançó 
 

Joc de pistes: a la 
recerca del tresor del 

pirata Paparra 

Jocs d’aigua a la plaça 
del Prat de Call 

Passejada pel poble 
disfressats i amb el 

vaixell pirata 

12:30H Dinar Dinar Dinar Dinar 
13:30H 
14:30H 

Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure 

ACTIVITAT 
    TARDA 

Taller en equip del vaixell 
pirata 

 
 
 

Fem barrets i parxes 
pirates 

 

Joc dels pirates 
barbuts 

 
Marxem a les Salines 
 
Berenar 
Jocs 
Joc lliure 
sopar  
jocs de nit 

17:00H Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure 
18:00H Recollida Recollida Recollida Recollida Recollida 



ESQUIROLS ( 5-6 anys) 
“EL CIRC” SETMANA DEL 17 AL 21 DE JULIOL 

Durant la setmana anirem a regar i collir verdures de l'hort, aquesta activitat està emmarcada dins 
el projecte L'Hort de Temporada. 

 

HORARI 1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 5è dia 
8:00H 
9:00H 

Acollida, esmorzar i joc 
lliure Acollida, esmorzar i 

joc lliure 
Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

ACTIVITAT 
     MATÍ 

Jocs de presentació 
 

Gimkana del circ: malabars, 
equilibris, acrobàcies... 

 
 

Excursió a l’Aldosa per 
anar a muntar en poni 

Piscina i jocs aquàtics 
Passejada disfressats i 
maquillats de pallassos 

del circ 

ANEM A TRISTAINA 
A PESCAR I PASSAR 

EL DIA 

12:30H Dinar Dinar Dinar Dinar 
13:30H 
14:30H 

Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure 

ACTIVITAT 
    TARDA 

Fem boles de malabars  

 
 
 

Taller de màgia Jocs tradicionals a 
l’Hort del Rossell 

 
 
 

Joc del mirall de 
ganyotes 

A  Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure 
18:00H Recollida Recollida Recollida Recollida Recollida 



ESQUIROLS ( 5-6 anys) 
“VIATGE A L’ESPAI” SETMANA DEL 24 AL 29 DE JULIOL 

Durant la setmana anirem a regar i collir verdures de l'hort, aquesta activitat està emmarcada dins 
el projecte L'Hort de Temporada. 

HORARI 1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 5è dia 
8:00H 
9:00H 

 
Acollida, esmorzar i joc 
lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

 
 
 
 
 
 

 
SORTIDA 
AL 
FAMILY 
PARC DE 
CANILLO   

ACTIVITAT 
     MATÍ 

Jocs de presentació 
 

Passejada a Santa Bàrbara 
Escalada Piscina i jocs aquàtics Gimkana dels astres 

12:30H Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Dinar Dinar 
13:30H 
14:30H 

Recollida Recollida Descans i joc lliure Descans i joc lliure 

ACTIVITAT 
    TARDA 

Taller en equip: fer un 
coet 

 
 
 

Berenem galetes 
d’estels i planetes 

Ens fem un escafandre 

 
 

Anem a la lluna! 

17:00H Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure 
18:00H Recollida Recollida Recollida Recollida Recollida 



ESQUIROLS ( 5-6 anys) 
“FESTA MAJOR” SETMANA DEL 31 DE JULIOL AL 4 D’AGOST 

Durant la setmana anirem a regar i collir verdures de l'hort, aquesta activitat està emmarcada dins 
el projecte L'Hort de Temporada. 

HORARI 1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 5è dia 
8:00H 
9:00H 

 
Acollida, esmorzar i joc 
lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

ACTIVITAT 
     MATÍ 

 
Jocs de presentació 

 
Passejada a la Gonarda 

 
 
 

Excursió a l’Aldosa per 
anar a muntar en poni 

Piscina i jocs aquàtics Jocs de fira 
Desfilada amb la 

cucafera i els 
capgrossos 

12:30H Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 
13:30H 
14:30H 

Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure 

ACTIVITAT 
    TARDA 

Taller en equip: fem una 
cucafera i capgrossos 

 
 
 

Espectacle de titelles Farem unes guirnaldes 
per decorar 

 
 
 

Còctel i coca de festa 
major 

 
 

Ball de l’envelat 

17:00H Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure 
18:00H Recollida Recollida Recollida Recollida Recollida 



ESQUIROLS ( 5-6 anys) 
“ELS INDIS” SETMANA DEL 7 AL 11 D’AGOST 

Durant la setmana anirem a regar i collir verdures de l'hort, aquesta activitat està emmarcada dins 
el projecte L'Hort de Temporada. 
 

HORARI 1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 5è dia 
8:00H 
9:00H 

Acollida, esmorzar i joc 
lliure Acollida, esmorzar i 

joc lliure 
Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

ACTIVITAT 
     MATÍ Jocs de presentació 

 
Sortida a buscar les 

plomes índies 

Escalada Piscina i jocs aquàtics Joc de pistes indi 
Jocs d’aigua a la plaça 
de Prat de Call 

12:30H Dinar Dinar Dinar Dinar Dinar 
13:30H 
14:30H 

Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure 

ACTIVITAT 
    TARDA 

Farem un taller d’arcs i 
fletxes  

 
 
 

Grans jocs de l’oest 
Fem vestits d’indis 

 
 
 

Farem un tòtem Dansa de la pluja i pipa 
de la pau 

17:00H Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure 
18:00H Recollida Recollida Recollida Recollida Recollida 



ESQUIROLS ( 5-6 anys) 
“LES OLIMPÍADES” SETMANA DEL 14 AL 18 D’AGOST 

Durant la setmana anirem a regar i collir verdures de l'hort, aquesta activitat està emmarcada dins 
el projecte L'Hort de Temporada. 
 

HORARI 1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 5è dia 
8:00H 
9:00H 

Acollida, esmorzar i joc 
lliure  

 
 
Festa de la 
mare de Déu 

d’agost 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

ACTIVITAT 
     MATÍ 

Jocs de presentació 
Anem a jugar en equips 

Excursió a l’Aldosa per 
anar a muntar en poni 

Piscina i jocs aquàtics Jocs esportius 

12:30H Dinar Dinar Dinar Dinar 
13:30H 
14:30H 

Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure 

ACTIVITAT 
    TARDA 

Fer diferents tipus de 
pilotes 

Llançament de disc i 
salts d’alçada 

 
 
 

Confecció de medalles 
i banderetes 

Desfilada i clausura 
dels joc amb entrega 

de medalles 

17:00H Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure 
18:00H Recollida Recollida Recollida Recollida 



ESQUIROLS ( 5-6 anys) 
SETMANA DEL 21 AL 25 D’AGOST 

Durant la setmana anirem a regar i collir verdures de l'hort, aquesta activitat està emmarcada dins 
el projecte L'Hort de Temporada. 
 

HORARI 1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 5è dia 
8:00H 
9:00H 

Acollida, esmorzar i joc 
lliure Acollida, esmorzar i 

joc lliure 
Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

ACTIVITAT 
     MATÍ 

Jocs de presentació 
Sortim al carrer maquillats 

d’animals 
Escalada Piscina i jocs aquàtics 

Anem al bosc a buscar 
animals 

SORTIDA 
AL 
FAMILY 
PARC DE 
CANILLO  

12:30H Dinar Dinar Dinar Dinar 
13:30H 
14:30H 

Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure 

ACTIVITAT 
    TARDA 

Farem uns binocles i 
càmeres de fotos 

 
 
 

Jocs africans Fem unes màscares 
africanes 

 
 
 

Joc de mímica 
d’animals 

17:00H Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure 
18:00H Recollida Recollida Recollida Recollida 



ESQUIROLS ( 5-6 anys) 
SETMANA DEL 28 AL 1 DE SETEMBRE 

Durant la setmana anirem a regar i collir verdures de l'hort, aquesta activitat està emmarcada dins 
el projecte L'Hort de Temporada. 
 

HORARI 1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 5è dia 
8:00H 
9:00H 

Acollida, esmorzar i joc 
lliure Acollida, esmorzar i 

joc lliure 
Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

ACTIVITAT 
     MATÍ Jocs de presentació 

 
Sortida a fer un dibuix al 

natural 

Excursió a l’Aldosa per 
anar a muntar en poni 

Piscina i jocs aquàtics 
Passejada al bosc a 

buscar pedretes 

Anem a passar el dia 
a les Salines, farem 
jocs, passejada i 
desprès una bona 
botifarrada   

12:30H Dinar Dinar Dinar Dinar 
13:30H 
14:30H 

Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure 

ACTIVITAT 
    TARDA 

Fem una escultura de fang 

 
 
 

Mural de pintura lliure 
amb música Jocs de mímica d’oficis 

 
 
 

Pintem pedres 

17:00H Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure 
18:00H Recollida Recollida Recollida Recollida Recollida 



ESQUIROLS ( 7-12 anys) 
SETMANA DEL 4 AL 8 DE SETEMBRE 

Durant la setmana anirem a regar i collir verdures de l'hort, aquesta activitat està emmarcada dins 
el projecte L'Hort de Temporada . 
 

HORARI 1r dia 2n dia 3r dia 4t dia 5è dia 
8:00H 
9:00H 

Acollida, esmorzar i joc 
lliure Acollida, esmorzar i 

joc lliure 
Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

ACTIVITAT 
     MATÍ 

Jocs de presentació 
 

Gimkana dels instruments 
Escalada Piscina i jocs aquàtics 

Jocs tradicionals al 
prat de Call 

Diada de 
Meritxell 

 

12:30H Dinar Dinar Dinar Dinar 
13:30H 
14:30H 

Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure Descans i joc lliure 

ACTIVITAT 
    TARDA 

Farem instruments 
reciclats 

 
 
 

Jocs amb música i 
instruments 

Cantem i ballem 
cançons 

 
 
 

El gran concert 

17:00H Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure Berenar i joc lliure 
18:00H Recollida Recollida Recollida Recollida Recollida 


