
   GRUP DE LES  

                                                                                     ESPURNES 
 

 

 

 
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 
Joc de pistes per trobar 

coses molt dolces  

Fem una excursió per 

buscar les pedres de la 

sort 

      Jocs d’interior i 

         ZUMBA 
     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 
Jocs d’arreu del món a la 

plaça Major  

Taller creatiu amb xapes 

de refresc 

Decoració de les pedres 

de la sort  

GIMCANA: 

Els nàufrags a l’illa 

fantasma 

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

18 h Fem polseres Joc de taula  Plastilina i dibuix  Jocs dirigits 

19 h Joc lliure joc lliure joc lliure joc lliure 

20 h Recollida  Recollida Recollida Recollida 

  



   GRUP DE LES  

                                                                                     ESPURNES 
 

 
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 i jocs 

tradicionals al Part de Call 

        GIMCANA: 

    El tresor misteriós 
Piscina i jocs aquàtics  

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 
Tarda d’experiments, 

serem uns grans científics.  

Taller de mandales de 

fusta 

Joc de bitlles i petanca al 

jardí de la casa pairal   

Taller de globus 

disfressats   

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 

  


