
   GRUP DELS     

                                                                                    CIGRONETS 
 

 

 

 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8 a 9 h 
Acollida, esmorzar  

i joc lliure 
Acollida, esmorzar  

i joc lliure 

Acollida, esmorzar  

i joc lliure 

Acollida, esmorzar  

i joc lliure 

DIVENDRES 

    SANT 

Activitat matí Passejada per Segudet Piscina i jocs aquàtics 

Anem a Santa Bàrbara a 

jugar i a veure les 

gallines. 

Conte de la gallina del 

ous d’or. 

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 mòbil 

Fem una gimcana per 

trobar els ous de 

Pasqua.  

Jocs d’equilibri a la plaça 

Major  

Farem un berenar molt 

especial   

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

18 h Joc de les cadires Joc de taula  Plastilina i dibuix  Joc de les sabates 

19 h Joc lliure joc lliure joc lliure joc lliure 

20 h Recollida  Recollida Recollida Recollida 

  



 

                                                    GRUP DELS  

                                                                                CIGRONETS 

 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8 a 9 h 

DILLUNS DE 

PASQUA 

Acollida, esmorzar  

i joc lliure 

Acollida, esmorzar  

i joc lliure 

Acollida, esmorzar  

i joc lliure 

Acollida, esmorzar  

i joc lliure 

Activitat matí 

Passejada a Segudet per 

anar a donar menjar als 

cavalls  

Piscina i jocs aquàtics 
Jocs amb musica i 

cançons 

Excursió fins a la 

Gonarda per fer jocs 

amb paracaigudes   

12.30 h 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 una gallina de 

Pasqua   

Joc de pistes relacionat 

amb la Pasqua   

TALLER: 

Farem un conillet    

Anem a la recerca dels 

ous mes dolços     

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

18 h Joc de taula  Plastilina i dibuix  Jocs dirigits Manualitat lliure   

19 h joc lliure joc lliure joc lliure joc lliure 

20 h Recollida Recollida Recollida Recollida 

  


