
   GRUP DELS 

                                                                                     XIULETS 
 

 

 

 
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 
Jocs de coneixença i jocs 

tradicionals al Prat de Call. 

Sortida pel poble a fer 

una gimcana amb globus 

Petita excursió fins a 

Sornás i jocs. 
     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 de rotllana: 

L’anell 

Piu-piu 

Dintre o fora  

Taller creatiu d’ous de 

Pasqua  

Taller de polseres i 

collarets  
Jocs d’imitació  

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

18 h trencaclosques 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 DELS  

                                                                                     XIULETS 

 
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 
Jocs de coneixença i jocs 

de rapidesa a plaça Major 

        JOC DE PISTES: 

       Els ous del conillet 
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 Espectacle de titelles  

Taller de Pasqua: 

Gallines i conills amb 

material reciclat  

Jocs d’interior: 

La gallina cega 

La gallina 3 passos 

La gallina del cascavell    

Tarda de festa 

Balls amb musica    

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 

  


