
                              BALDUFES ( 3-4 anys) 

                         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 

 
Conte del enfadós i 

passejada    

Joc de pistes per anar 
a buscar els 

personatges de 
l’enfadós   

 Anem a Santa 
Bàrbara per anar a 
muntar en poni  

Jocs d’aigua  

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

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

ACTIVITAT 
    TARDA 

 
 
TALLER:  
 
Titelles de dit 

Sortida al bosc per 
anar a buscar uns 

cigrons molt especials  

 
 
Tarda de balls i 
cançons   

Jocs d’equilibri  

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



                           BALDUFES ( 3-4 anys) 

                         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 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 
 

ACTIVITAT 
     MATÍ  

Jocs de presentació  
Conte del Tabalet i sortida  
 

Anem d’excursió a fer 
una cabanya pel 

Tabalet     

Joc de pistes per 
trobar els amics del 

Tabalet    

 Excursió pel camí 
dels colls   

Gimcana 
  

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

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

ACTIVITAT 
    TARDA Taller: 

 
Fem un conill amb paper de 
seda  
 
  

 
 
Jocs populars   Taller: 

 
Ens fem una corona  

 
 
Aprenem la canços i 
balls. 

- El ball dels 
animals 

- Soc una serp  

Anem a l’era del 
Rossell a pintar i 
berenar  

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 



                           BALDUFES ( 3-4 anys) 

                         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  
Conte de pirates i jocs al 
parc  
 

Piscina i jocs aquàtics    
Anem a jugar 

disfressats de pirates   

 Anem a Santa 
Bàrbara per anar a 
muntar en poni    

Anem a passar el dia 
a Tristaina, farem 
jocs, picnic etc.  

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

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

ACTIVITAT 
    TARDA Taller: 

 
Pintarem un mocador 
pirata 
 
  

 
 
Preparem una 
disfressa pirata   Sortim a buscar el 

tresor pirata   

 
 
Jocs tradicionals a la 
plaça   

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 



                           BALDUFES ( 3-4 anys) 

                         SETMANA DEL 24 AL 28 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  
Coneixerem qui eren 
Asterix i Obelix  
 

Piscina i jocs aquàtics     
Joc de pistes a Santa 
Bàrbara per buscar 

personatges     
 Jocs d’aigua    

SORTIDA 
AL 
FAMILY 
PARC DE 
CANILLO  

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

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

ACTIVITAT 
    TARDA 

Anem a fer una visita a la 
María i les seves gallines  

 
 
Taller: 
 
Farem un Asterix i un 
Obelix amb plàstic 
boig    

Jocs i berenar al parc 
de sorra   

 
 
Taller: 
 
Ens fem un barret com 
el d’Asterix   

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 



                           BALDUFES ( 3-4 anys) 

                         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  
Conte del John Braun  
 

Piscina i jocs aquàtics     
Gimcana per trobar 

indis     

 Anem a Santa 
Bàrbara per anar a 
muntar  en poni    

Petit taller de cuina  
  

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

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

ACTIVITAT 
    TARDA 

Aprenem la cançó del John 
Braun i passejada   
 
  

 
 
Jocs al parc de sorra    Anem a Segudet a 

buscar plomes del vell 
indi   

 
 
Taller:  
 
Farem un barret de 
jefe indi   

Jocs d’equilibri, 
aprenem el ball dels 
set salts   

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 



                           BALDUFES ( 3-4 anys) 

                         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  
Conte de les paraules 
màgiques i passejada   
 

Piscina i jocs aquàtics     
Anem als jardins del 
Plandolit a buscar el 

gran arbre màgic      
 Grans jocs d’aigua     

Excursió pel camí dels 
Colls   

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 

Sortirem a buscar varetes 
màgiques  
  

 
 
Taller: 
 
Farem un collaret amb 
fimo    

Aprenem a fer una 
poció per ser ben 

forts    

 
 
Joc de pistes: 
 
Buscarem urpes de 
drac que viu en un gran 
arbre    

Fem un mural amb les 
mans i els peus    

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 



                           BALDUFES ( 3-4 anys) 

                         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  
Conte , la perla del Drac  
 

Piscina i jocs aquàtics      

Joc de pistes: 
 
Busquem perles de 
drac     

Anem a Santa Bàrbara 
per anar a muntar en 
poni    

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 

Sortirem a buscar ous de 
drac   

Anem a fer jocs i a 
berenar a Santa 

Bàrbara     

 
 
Taller: 
 
Fem un collar amb les 
perles trobades     

Taller de maquillatge, 
ens pintarem els uns 
als altres     

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



                           BALDUFES ( 3-4 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  
Conte dels animals de la 
granja 
 

Piscina i jocs aquàtics     
Jocs tradicionals al 

parc      
 Grans jocs d’aigua     

  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 

Taller:  
Fem una vaca amb plàstic 
boig   

 
 
Gimcana de la granja     Taller: 

 
Pintarem pedres per 

portar-les al hort     

 
 
Anem a l’hort a portar 
les pedres i després a 
buscar la roba d’un 
granger     

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 



                           BALDUFES ( 3-4 anys) 

                         SETMANA DEL 28 D’AGOST 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  
Conte de la primavera i la 
dansa de les papallones  

Piscina i jocs aquàtics     
Excursió per anar a 
buscar la fada de la 

primavera       

 Anem a Santa 
Bàrbara per anar a 
muntar en poni      

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 

JOC DE PISTES: 
 
Anem a buscar les flors de 
la primavera    

 
 
Taller. 
 
Amb les flors que hem 
trobat ens farem una 
corona      

Jocs amb musica      

 
 
Jocs de bitlles i 
petanca a l’hort del 
Rossell      

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 



                           BALDUFES ( 3-4 anys) 

                         SETMANA DEL 4 AL 7 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  
I passejada 

Piscina i jocs aquàtics     JOCS KERMESSE       
 Excursió fins la 
Gonarda per buscar 
planetes       

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 

Jocs amb paracaigudes     

 
 
Joc de pistes: 
 
A la recerca de la nau 
espacial       

TALLER: 
Mural de l’espai       

 
 
TALLER: 
 
Ens fem el nostre 
planeta       

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 


