
                              MIRIMOIS ( 7-12 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 

 

ACTIVITAT 
     MATÍ Jocs de presentació 

 
Jocs populars a la 

plaça del Prat de Call   

Excursió per anar a 
buscar la mascota del 

Casal  
 ESCALADA 

Taller de cuina a la 
Casa Pairal, farem 
palmeres. 

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

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

ACTIVITAT 
    TARDA 

 
 
TALLER:  
 
Joguines reciclades 

Joc de les cartes  
 

“LA BARAJA” 

 
 
Passejada i jocs pel 
camí dels Colls  

Gimcana 

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



                           MIRIMOIS ( 7-12 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 

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

ACTIVITAT 
     MATÍ 

 
Explicació del centre 
d’interès. 
 
Jocs dirigits al parc 
 
 

Gimcana pirata    
Excursió per anar a 
buscar el mapa del 

tresor   

 Ja tenim el mapa ara 
s’ha de buscar el 
tresor  

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 d’un mocador pirata 
i un parxe  

 
 
TALLER:  
 
Confecció de senyeres 
pirates per portar a 
les Salines  

Jocs pirates remullats 
al Prat de Call 

 
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 



                          MIRIMOIS ( 7-12 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  

Explicació del centre 
d’interès. 
Passejada  
 

Jocs d’Aigua      
Excursió a l’Aldosa per 
anar a muntar a Cavall 

Piscina i jocs aquàtics 

 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 TALLER: 

 
Farem un Den Den Daiko 
Iniciació a la filigrana de 
paper.  

 
 
Joc de pistes sobre 
art   

TALLER AMB MOLT 
ART: 

 
Farem una fita amb 

pedres i la decorarem  

 
 
 
TALLER: 
 
Plàstic boig 

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 



                          MIRIMOIS ( 7-12 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 

 
 
 
 
 
 

 
SORTIDA 
AL 
FAMILY 
PARC DE 
CANILLO   

ACTIVITAT 
     MATÍ 

 
Explicació del centre 
d’interès. 
Jocs de sempre al Parc de 
Call 
 

Jocs d’Aigua      
Joc de pistes dels 

exploradors  
Piscina i jocs aquàtics 

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 una sortida per anar 
a buscar missatges secrets  

 
 
TALLER: 
 
Diferents tècniques 
per fer missatges 
secrets    

BARRANQUISME   

 
 
 
Anem a explorar el 
bosc per trobar 
petjades  

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 



                                   MIRIMOIS ( 7-12 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  

Explicació del centre 
d’interès. 
Jocs amb paracaigudes  
 

Jocs d’Aigua      
Anem a l’Aldossa a 

muntar a Cavall   
Piscina i jocs aquàtics 

 
 
Excursió per anar a 
buscar urpes de drac 
 
 
  

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: 
 
Polseres dels essers 
màgics  

 
 
Passejada pel camí 
dels Colls     

Joc de pistes on 
haurem de trobar 

esser màgics    

 
 
 
Jocs de follets, ogres  
i xampinyons   

Jocs relacionats amb 
la natura  

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 



 

                                   MIRIMOIS ( 7-12 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 

 
Explicació del centre 
d’interès. 
Jocs de presentació  
Jocs amb paracaigudes  
 

Jocs Kermesse      ESCALADA   Piscina i jocs aquàtics 

 
 
EXCURSIÓ  
 
  

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: 
 
Farem un quadre molt   
colorit 

 
 
Anem a Santa Bàrbara 
a jugar i a berenar      Joc de pistes  

 
 
Joc de pistes sabre 
Hawaii    Jocs reciclats  

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 



                                  MIRIMOIS ( 7-12 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 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

Acollida, esmorzar i 
joc lliure 

 
Acollida, esmorzar i 
joc lliure 
 

ACTIVITAT 
     MATÍ 

 
Explicació del centre 
d’interès. 
Jocs de presentació  
Jocs a la plaça  
 

FESTA 
MARE DE 
DEU 
D’AGOST 

Grans jocs d’aigua 
Anem a l’Aldosa a 
muntar a cavall  

 
Piscina i jocs aquàtics 
 
  

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: 
 
Ens fem un escut de 
cavallers.  

Joc de pistes on 
haurem de trobar 

l’equipament d’un bon 
cavaller     

 
 
TALLER: 
 
Ens fem l’espasa del 
cavaller valent  

Ens vestim de 
cavallers i anem a fer 
jocs a la Plaça Major  

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



                                  MIRIMOIS ( 7-12 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 

 
 

 
 
 
 
SORTIDA 
AL 
FAMILY 
PARC DE 
CANILLO  

ACTIVITAT 
     MATÍ 

 
Explicació del centre 
d’interès. 
Jocs de presentació  
Jocs amb paracaigudes  
 

Jocs Kermesse      
Joc de pistes: a la 

recerca del tresor de 
la Nefertiti  

Piscina i jocs aquàtics 

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 piràmide  

 
 
Anem a Santa Bàrbara 
a jugar i a berenar      BARRANQUIME     

 
 
Anem fins a la Gonarda 
a buscar els 
escarabats de la sort 
egipcis  

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



                               MIRIMOIS ( 7-12 anys) 
                      SETMANA DEL 28 D’AGOST AL 2 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 

 
Explicació del centre 
d’interès. 
Jocs de presentació  
Jocs tradicionals a la Plaça 
del Prat de Call 
 

Anem a  les cascades 
de Casamanya a fer 

una cabanya       

Anem a l’Aldosa a 
muntar a cavall 

Piscina i jocs aquàtics 

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 dels súper 
herois   

 
 
TALLER: 
Fem un mural dels 
súper herois  

Joc de les endevinalles 
per grup als jardins de 

Casa Plandolit  

 
 
 
TALLER. Estoig de 
Batman  

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



 

                                   MIRIMOIS ( 7-12 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 

 
 
 

ACTIVITAT 
     MATÍ 

 
Explicació del centre 
d’interès. 
Jocs de presentació  
Jocs amb paracaigudes  
 

Jocs Kermesse      ESCALADA   Piscina i jocs aquàtics 

DIADA DE 
MERITXELL 

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

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

ACTIVITAT 
    TARDA 

TALLER: 
 
Farem un gran tòtem  

 
 
 
TALLER:  
Farem un barret de 
gran “jefe indio” 

Joc de pistes     

 
 
 
Gimcana dels indis  

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


