Monitor/a referent del grup: Montse Borràs Grup 1 P3
Horari Setmana 1:
DILLUNS

DIMARTS

9:00 9:15

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Entrada: Preparació del dia

9:15
10:30

Jocs de
Coneixença
(Dinàmiques
de Grup)

Sortida per
l’Entorn

Excursió amb
Autocar

Jocs Esportius
del Món

Piscina

10:30
11:00

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

11:00
12:30

Decoració de
L’espai
Manualitats

Parc de la
Muntanyeta

Excursió amb
Autocar

Jocs Olímpics
Can Roca 2021

Piscina

12:30
13:30

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Excursió amb
Autocar

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Dinàmiques de
grup

13:30
15:00

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

15:00
17:00

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Excursió amb
Autocar

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Activitats:
Dilluns:
Jocs de
Coneixença

Jocs de Coneixença:
-

Qui sóc?

-

El meu amic.

(Dinàmiques de
Grup)

www.paido.org – info@paido.org
93 637 85 38
670646868

Decoració de L’espai
Manualitats

-

Decoració de l’espai amb cartolines i colors.

-

Identificació personal per a cada infant.

-

Os mandrós.

-

Vent del sud / Vent del nord.

-

Dinàmica de contes per a infants.

-

Històries compartides sobre els animals que hem vist al CRAM.

Dimarts:

Sortida per l’Entorn
Parc de la
Muntanyeta

Dimecres:

Excursió: CRAM

www.paido.org – info@paido.org
93 637 85 38
670646868

Dijous:
-

Cap pilota al meu camp.

-

La castella de Fruites.

-

Jocs Musicals: Make, Make Tu e Pa Pa. Assatjarem aquest ball I el

Jocs Esportius del
Món

Jocs Olímpics Can

posarem en pràctica a la segona part de la jornada.

Roca 2021

Divendres:

Dinàmiques de grup

*Els Jocs d’aigua i la Piscina seran sempre lúdics i no necessàriament dirigits.

Casal de Tarda:

Setmana 1:
El Sistema Solar

www.paido.org – info@paido.org
93 637 85 38
670646868

Monitor/a referent del grup: Andrea Malagón
Horari General setmana 1: Grup 2 (P4)
DILLUNS

DIMARTS

9:00 9:15

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Entrada: Preparació del dia

9:15
10:30

Jocs de
Coneixença
(Dinàmiques
de Grup)

Sortida per
l’Entorn

Excursió amb
Autocar

Jocs Esportius
del Món

Piscina

10:30
11:00

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

11:00
12:30

Decoració de
L’espai
Manualitats

Parc de la
Muntanyeta

Excursió amb
Autocar

Jocs Olímpics
Can Roca 2021

Piscina

12:30
13:30

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Excursió amb
Autocar

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Dinàmiques de
grup

13:30
15:00

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

15:00
17:00

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Excursió amb
Autocar

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Activitats:
Dilluns:
Per fomentar la cohesió de grup decidirem el nom del grup entre tots i toJocs de
Coneixença
(Dinàmiques de
Grup)

tes.

Jocs d’activació, coneixença i cohesió de grup: (en funció del grup es decidirà la durada de cadascun dels jocs plantejats)

El Peix que es menja la cua
www.paido.org – info@paido.org
93 637 85 38
670646868

Els participants col·locaran en filera d’un, o es repartiran per fileres de X
persones per cadascuna si són molts. Llavors, la persona que fa de cap del
peix haurà de mossegar-se la cua (que serà l’última persona de la filera). És
a dir, el primer de la filera haurà de pillar a l’últim. La resta s’hauran de deixar endur per aquests dos. Si la filera es trenca s’haurà de parar i tornar a
començar (si cal amb nous protagonistes).

Altres possibles jocs:
o El pilla-pilla
o Ratón que te pilla el gato
o El “escondite”

Autorretrat estampat:
Decoració de L’espai
Manualitats

Crearem un autoretrat a partir d’una plantilla i estamparem els colors amb
diferents materials per a crear diferents textures i que els nens i nenes
experimentin els diferents tipus d’estampacions. Un cop fets es penjaran
per l’aula decorant-la i fent-la molt més acollidora.

Dimarts:
Monuments naturals:
Per grups i en el parc/bosc es tracta de fer monuments espectaculars amb
materials que puguin trobar al parc/bosc com branques, herbes, fulles,
Sortida per l’Entorn
Parc de la

lianes, pedres,... Es puntua cada grup per paràmetres: més original, el més
alt, el més espectacular, impacte ambiental... Després es fa la mitjana dels
www.paido.org – info@paido.org
93 637 85 38
670646868

Muntanyeta

paràmetres, evidentment no es pot fer malbé el bosc, fer-ho és penalitzat.
Entre el grup es pot repartir cordill perquè ho facin més bé.

Possible temps lliure i joc simbòlic.
Possible joc dirigit (l’aranya): Primer de tot, es divideix el camp on es jugarà
en dues zones marcant una línia imaginaria (la tela de l'aranya) al mig del lloc
(traçada al damunt del terra, o marcada amb objectes (bosses) a cadascun dels
seus extrems. S’escull un participant (l'aranya) per a què es col·loqui a sobre
d’aquesta línia imaginaria. La resta de participants es posaran en una de les dues
zones. L’objectiu d’aquests participants serà passar a l’altre zona sense que el
participant que es mou a sobre de la línia imaginari els toqui, aquest participant
té com a objectiu tocar als participants que volen passar a l’altre banda, quan
aquest mateix participant toqui a un altre participant, s’agafaran de la mà i aniran
movent-se per la línia imaginaria intentant tocar als altres participants quan intentin creuar la línia, aquests s’aniran unint successivament formant una “telaranya” el guanyador del joc es l’últim participant que queda intentant creuar la
línia.

Dimecres:
Excursió: CRAM

(Activitats pel temps lliure).

Dijous:
Futbol Xinès.
Els jugadors es col·loquen en rotllana amb les cames obertes i semi-flexiJocs Esportius del

onades. Han d’empentar la pilota amb l’objectiu de fer gol, passant la pi-

Món

lota per sota de les cames dels altres jugadors. No es poden tancar les
cames i només es pot colpejar la pilota amb les mans. Quan a un jugador
li han colat la pilota per sota de les cames, juga d’esquenes. I si li tornen a
fer gol per sota de les cames, llavors queda eliminat del joc.

www.paido.org – info@paido.org
93 637 85 38
670646868

Passades amb les mans
Jocs Olímpics Can

Qui té la pilota no es podrà moure, només podrà pivotar. La clau radica en

Roca 2021

passar-la ràpidament i saber col·locar-se pel camp. Aquí el treball en equip
és fonamental, ja que només podran córrer els que no tinguin la pilota a
les mans. Si és interceptada per l’equip contrari la possessió passa a ells, i
si cau al terra quan s’està passant també passarà a l’altre equip. L’objectiu
final serà llençar la pilota a una porteria o plantar-la a una línia com es fa
al rugbi.

Iniciació al salt:
Es col·loquen 3 fulards o mocadors paral·lels a terra. El joc consisteix a
saltar els tres fulards sense tocar-los amb tres passos. Els nens i nenes es
col·loquen en fila i van passant d'un en un. Un cop passen tots s'incrementa la distància entre els fulards cada vegada més fins que l'alumnat es
va eliminant una mesura que no superin saltar els fulards amb 3 passos o
els trepitgin. Un cop acaba amb un vencedor/a es pot tornar a fer amb
diferents dificultats com, per exemple, que saltin amb els peus junts o que
saltin a peu coix.

Divendres:
L’Indi inquiet
En aquesta activitat el grup formarà un cercle al voltant d'1 membre del
Dinàmiques de grup

grup. Taparem els ulls al nen/a del centre i els companys, donats de la mà,
hauran de girar al voltant del company fins que aquest digui "JA". Llavors
l'alumne de centre (l'indi), amb els ulls encara tapats haurà apropar-se als
companys i anar endevinant qui és qui a través de el tacte.

*Els Jocs d’aigua i la Piscina seran sempre lúdics i no necessàriament dirigits.
www.paido.org – info@paido.org
93 637 85 38
670646868

CAN ROCA
Monitor/a referent del grup: Irene Martínez Rodríguez (grup p5).
Horari General (exemple setmana 1):
DILLUNS

DIMARTS

9:00 9:15

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Entrada: Preparació del dia

9:15 10:30

Jocs de
Coneixença
(Dinàmiques de
Grup)

Sortida per l’Entorn

Excursió amb
Autocar

Jocs Esportius del
Món

Piscina

10:30
11:00

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

11:00
12:30

Decoració de
L’espai
Manualitats

Parc de la
Muntanyeta

Excursió amb
Autocar

Jocs Olímpics Can
Roca 2021

Piscina

12:30
13:30

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Excursió amb
Autocar

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Dinàmiques de grup

13:30
15:00

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

15:00
17:00

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Excursió amb
Autocar

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Activitats:
Dilluns:
Jocs de
Coneixença

1.
2.

(Dinàmiques de Grup)
3.

Presentar-se uns als altres (per parelles abans). → Es presenten per parelles,
i després han de presentar a la seva parella davant dels companys/es.
Telaraña de tela→ Tothom asseguts en rotllana, agafen un ovillo de llana, i
després un infant agafa el principi de la llana i li passa l’ovillo a un company/a.
La persona que llença la llana és la que ha de dir el nom de la persona que
agafa el ovillo.
Pasar-se la pilota→ Es situen en cercle i el del mig passa la pilota a un infant
del cercle, aquest s’ha d’asseure, i els del seu costat han de dir el nom del de
l’esquerra o la dreta del que s’ha assegut.

www.paido.org – info@paido.org
93 637 85 38
670646868

CAN ROCA

Decoració de L’espai
Manualitats

PRIMER DIA: DECORACIÓ DE L’ESPAI
Durant tot el Casal, hi serem la classe dels dofins!
Cada infant realitzarà un dofí, i després els posarem per les parets, i tota la
classe (cada dofí portarà escrit el nom de la nena o nen que l’hagi fet).
També farem més animals i plantes, que es trobin al mar.
En el cas que, en les següents setmanes, vingui un infant nou al Casal, o al
meu grup, farà el seu propi dofí, per tal que es senti inclós en el grup.

Dimarts:
1.

2.

Sortida per l’Entorn
Parc de la

3.

Muntanyeta

4.

5.

6.

Mar, terra, i aire→ Hi ha tres espais, quan jo (la monitora) digui “terra”,
tots els infants hauran d’anar a aquell espai, i així successivament, cada
vegada més ràpid.
En cercle, han d’asseure tots i totes, i han de tancar els ulls. Un infant
toca l’espatlla d’un company/a, i ràpidament aquest s’ha d’aixecar i
perseguir a la persona que l’ha tocat. Han de córrer al voltant del cercle,
fins arribar al lloc on hi estava la persona a la qual li han donat el cop.
Pica-paret amagant objecte → Ajuda a treballar la intel·ligència
emocional i la cooperació. Funciona igual que el pica-paret de tota la
vida però amb una diferència. El grup ha d’amagar un objecte darrere
de les persones, i la persona de la paret ha d'esbrinar qui el té. Si ho
aconsegueix, s’uneix al grup i es fica un altre, si no, es continua
avançant fins que el grup arribi a la paret.
El mocador → 2 equips, cada infant té un nombre, i quan la monitora
digui un nombre, han de sortir totes dues persones per així agafar el
mocador abans que l’altre. Tant si ho agafen com si no, tornen a la filera
per continuar jugant.
Atrapa la bandera → Treball en grup i presa de decisions en grup.
Cadascun dels 2 grups tindrà una bandera que hauran d’amagar i
defensar
El llop i les cabretes → cada cabreta (infant) es fica a la seva casa
(cercle al terra). El llop i 1 cabreta no tindran casa, per tant, aquesta
cabreta quan entri a la casa d’una altra, la que estava a dins haurà de
sortir i fugir del llop. Si el llop toca a una cabreta, es canvia el paper.

Dimecres:

www.paido.org – info@paido.org
93 637 85 38
670646868

CAN ROCA
1.

Excursió: CRAM
2.

3.

Aranya peluda → Un infant es posa sobre una línia imaginària, i quan
cridi “aranya peluda!”, el grup ha de passar corrent a l’altre banda. Si el
del mig toca a algú, aquest s’uneix i es fica sobre la línia, també.
De peu en rotllana, hauran d’esperar a que comenci la música. Els
infants hauran d’anar caminant en rotllana, un rere l’altre, i quan la
música deixi de sonar, hauran d’asseure ràpidament al terra.
Menja-cocos → Un nen la para (el menja-cocos) i els altres han de fugir,
si atrapa a algú, aquest es converteix en Menja-cocos. Això si, la
consigna principal és que tothom haurà de desplaçar-se per sobre de
les línies determinades sobre la terra.

Dijous:
1.

Jocs Esportius del Món

2.

1.

Jocs Olímpics Can Roca
2021

2.

Prepararem unes medalles, per tal que cada infant tingui una quan
finalitzin els Jocs Olímpics.
Després es dividirà la classe en dos grups, i es farà un circuit amb jocs
com: aranya peluda, pitxi, caça-conills...

Entre tots i totes, escollirem un dels jocs proposats per la monitora, els
quals s’hauran realitzat abans de l’esmorzar, i seguidament tot el grup
farà aquest joc de manera que sigui molt participatiu.
Al finalitzar, cada infant obtindrà la seva medalla, com a recompensa
d’haver-hi participat.

Divendres:
1.

Dinàmiques de grup
2.

3.

Pilota prisionera→ Es formen 2 equips. Un equip llença la pilota i aquest
toca a l’adversari de l'equip contrari sense tocar el terra. Si la pilota toca a
l’oponent, aquest queda prisioner de l’equip contrari. Per alliberar-se ha de
tocar amb la pilota a un de l’equip contrari.
La carrera de la poruga (amb pilota o globus gran entremig) → Han de posarse aquest objecte entre dues o més persones i arribar fins a una meta
determinada.
Polis i lladres → Uns infants seran lladres, i altres polis. Aquests últims han
d’atrapar als lladres, i quan aquests són atrapats, es converteixen en polis i
comencen a atrapar als que falten.

www.paido.org – info@paido.org
93 637 85 38
670646868

CAN ROCA

*Els Jocs d’aigua i la Piscina seran sempre lúdics i no necessàriament dirigits.

Casal de Tarda:

Setmana 1:
El Sistema Solar

1. Visualitzarem un vídeo sobre com funciona el Sistema Solar, i quins són
els seus elements i característiques principals.
2. Farem un dibuix sobre el Sistema Solar.
3. Realitzarem una fitxa (senzilla pels més petits i petites).
4. Farem una manualitat sobre aquest tema, i el divendres se l’emportaran
cap a casa.

www.paido.org – info@paido.org
93 637 85 38
670646868

CAN ROCA
Monitor/a referent del grup: Noelia Gaona
Horari setmana 1:
DILLUNS

DIMARTS

9:00 9:15

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Entrada: Preparació del dia

9:15 10:30

Jocs de
Coneixença
(Dinàmiques de
Grup)

Sortida per l’Entorn

Excursió amb
Autocar

Jocs Esportius del
Món

Piscina

10:30
11:00

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

11:00
12:30

Decoració de
L’espai
Manualitats

Parc de la
Muntanyeta

Excursió amb
Autocar

Jocs Olímpics Can
Roca 2021

Piscina

12:30
13:30

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Excursió amb
Autocar

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Dinàmiques de grup

13:30
15:00

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

15:00
17:00

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Excursió amb
Autocar

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Activitats:
Dilluns:
Jocs de
Coneixença

La pilota curiosa:
Tots els participants ens passarem una pilota mentres sona la música, en

(Dinàmiques de Grup)

el moment que la musica para qui tingui la pilota haurà de presentar-se a
la resta, el joc continuarà fins que tothom s’hagi pogut presentar.

www.paido.org – info@paido.org
93 637 85 38
670646868

CAN ROCA

Escollirem entre tots els participants el nom de la nostra classe i farem
Decoració de L’espai
Manualitats

uns dibuixos per poder decorar el nostre espai. Enganxarem els nostres
dibuixos amb celo o blu-tack.

Dimarts:
Agafarem 7 cèrcols i els posarem el línia, després farem dos equips que
es posaran cadascun en una punta, de dos en dos hauran de jugar a
pedra, paper o tisores i solament podrà avançar qui guanyi, fins arribar a
Sortida per l’Entorn

la punta os està l’equip contrari.

Parc de la
Muntanyeta

www.paido.org – info@paido.org
93 637 85 38
670646868

CAN ROCA
Dimecres:
Limbo:
Excursió: CRAM

S’aguantarà una corda entre dues persones i s’haurà de passar per sota
sense tocar la corda.

Dijous:
El CÃPCÃUNUL (romania) Els infants es col·loquen en cercle al voltant de
Jocs Esportius del Món

la "Mare". Li pregunten: "Mare, podem sortir a jugar?" La Mare
contesta: "Sí, aneu, però no us acosteu a la cova del gegant". El "gegant"
és un dels infants i estarà o bé darrera d'alguna cosa o dins un cercle
dibuixat a terra. Els infants se'n van de prop de la "Mare" i van corrent
fins que la Mare diu "Nens, nenes, torneu cap a casa corrents o el gegant
us atraparà" Aleshores els infants tornen corrent cap a casa mentre el
gegant intenta atrapar-ne un abans que arribin a casa. El que sigui
atrapat serà el nou "gegant".

Carrera de l'eruga:
Jocs Olímpics Can Roca
2021

en dos grups faran una fila i hauran d’arribar fins al final sense agafar les
pilotes amb les mans.

www.paido.org – info@paido.org
93 637 85 38
670646868

CAN ROCA
Divendres:
Cadascun es dibuixarà en un full i a sota posarà 3 qualitats que el
Dinàmiques de grup

defineixin.
Es recolliran els fulls i entre tots haurem d'esbrinar qui és la persona del
dibuix.

www.paido.org – info@paido.org
93 637 85 38
670646868

CAN ROCA
Monitor/a referent del grup: Paula Vidal (grup p4-p5).
Horari General (exemple setmana 1):
DILLUNS

DIMARTS

9:00 9:15

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Entrada: Preparació del dia

9:15 10:30

Jocs de
Coneixença
(Dinàmiques de
Grup)

Sortida per l’Entorn

Excursió amb
Autocar

Jocs Esportius del
Món

Piscina

10:30
11:00

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

11:00
12:30

Decoració de
L’espai
Manualitats

Parc de la
Muntanyeta

Excursió amb
Autocar

Jocs Olímpics Can
Roca 2021

Piscina

12:30
13:30

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Excursió amb
Autocar

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Dinàmiques de grup

13:30
15:00

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

15:00
17:00

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Excursió amb
Autocar

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Sistema Solar
Aprenem i
Juguem

Activitats:
Dilluns:
ENS INTEGREM
Jocs de
Coneixença

Material:
Pilota de Goma o despuma
Consisteix a presentar-se indicant, a més del nom, unes dades bàsiques per
mitjà de una pilota que es va llançant entre les/us participants del grup.

www.paido.org – info@paido.org
93 637 85 38
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CAN ROCA
DÓNA'M L'ESQUENA
Material:
Folis blancs
(Dinàmiques de
Grup)

Boligrafs
Joc:
L'activitat consisteix en el fet que cada alumne té un foli blanc pegat a l'esquena
(amb els més petits es pot emprar una fotocòpia amb la silueta d'una motxilla).
L'objectiu de l'activitat és desplaçar-se per la classe escrivint en els folis dels
companys hipòtesis sobre ells (menjar favorit, esport favorit, personalitat,
família…). Una vegada transcorregut el temps que el monitor digui, cadascun
llegeix el que han escrit en la seva fulla i, per torns i en veu alta, es confirma o
es desmenteix el que en ella es diu.

QUI SOM?
Material:
Decoració de L’espai
-

Pinturas acuarelas
Pinceles,

Manualitats

Papel de mural.
Recipient per fica la pintura
Joc: Per a la decoració de l'espai buscarem un nom com a grup que ens
identifiquem, i el pintarem tots junts per a poder tenir-ho a l'aula.
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L'objectiu és crear una cohesió de grup i desenvolupin la seva
creativitat.
CIEMPIÉS
Material:
-Cartons d'ous
-Pintura
-Pinzells
-Suport per a posar la pintura.

Utilitzem un cartons d'ous per a donar forma al centpeus.
Ho pintem lliurement cada infant al seu gust.
Ocell d'origami
Materials:
1 full de paper quadrat
Passos:
1.En primer lloc, junta una punta amb la seva oposada i doblega.
2.Després, doblega el triangle que s'ha format, portant la base a la
meitat de la figura.
3.Gira el paper i doblega una de les capes triangulars cap amunt, com
per la meitat de la figura.
4.De seguida, doblega per la meitat, d'esquerra a dreta, i després
novament a l'esquerra, deixant com un centímetre de distància entre
els plecs.
5. Gira novament el paper, i doblega de manera que s'ajuntin totes
dues ales.
6.Per a acabar, només deuràs doblega una de les puntes laterals per a
formar el cap.
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Dimarts:
BALON PRESONER
Material:
-Pilota de goma o espuma
Joc: Es divideix la classe en dos grups, un enfront de l'altre. A l'esquena de
cadascun dels equips se situen dos presoners de cada equip rival. El joc
Sortida per l’Entorn
Parc de la
Muntanyeta

consisteix a llançar la pilota per a colpejar amb ell a un rival i fer-ho el seu
presoner, sense que aquest aconsegueixi agafar-lo, ja que sí així fos el
presoner seria el llançador.
L'objectiu és desenvolupar la coordinació d'accions i moviments.
PI
Joc: Un dels participants serà el que para. Amb els ulls tapats per un mocador,
haurà de fer un compte enrere de pins, començant pel 20. D'aquesta manera,
el compte serà pi 20, pi 19, 18... fins arribar a pi 1. La resta de participants
hauran d'estar tocant el qui para fins que comenci a comptar. Una vegada
comença el compte enrere, hauran de buscar un amagatall. Quan s'arriba a
pi 1, se li treu el mocador dels ulls a qui para i haurà de trobar els seus
companys, amb la única condició que només es poden fer tres passes.
Nombrarà tots els que hagi vist, i aquests quedaran eliminats. Quan no hi
vegi cap més, es tornarà a tapar els ulls i tornarà a comptar, però aquest cop
començant per pi 19 (i així successivament, disminuint en 1 el compte a cada
ronda que passa). Els participants que encara no hagin sigut eliminats,
hauran de córrer a tocar el que està parant i tornar a amagar-se. El joc acaba
quan tots han sigut atrapats.
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El objectiu es conèixer I respectaa el medi ambient I fomentan la
percepció visual.
L'ARANYA
Un nen la para al mig del camp (només es pot desplaçar pel mig del camp) i
crida "aranya", llavors els altres han d'atravessar el camp de punta a punta
sense que l'aranya els atrapi. Si l'aranya els atrapa ells també faran d'aranya.

Dimecres:
CERCA DE COLORS
El monitor diu "color, color....". els nens i nenes han d'anar
a buscar i tocar el color abans que el monitor els atrapi. L'atrapat passarà a
Excursió: CRAM

ser el que diu el color.
LA CIUTAT
Els direm que jugarem a representar una ciutat. Uns nens/as faran de
semàfors, altres/as faran de cotxes i altres de vianants.
Quan el monitor diu "vermell", els nens i nenes que fan de semàfors
aixecaran la mà i deixaran passar els cotxes
que aniran el més ràpid que puguin mentre que els que fan de vianants han
de parar. Quan el monitor diu "verd", els nens i nenes que fan de vianants
passejaran tranquil·lament pel carrer i els que fan de cotxe pararan.
Podem donar als nens i a les nenes cartolines perquè recordin el que els ha
tocat. A la veu del monitor de canvi, els nens i nenes hauran de canviar els
personatges.

Dijous:
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CARRERAS AMB CUA
Joc:
Es divideix la classe en dos grups. A un d'ells se li col·loca un mocador o una
cinta en la part posterior simulant una cua.
El joc consisteix a tractar de llevar el mocador o la cinta als jugadors de
l'equip contrari en el menor temps possible.

Jocs Esportius del
Món

L'olla
Joc:
En un terreny limitat, dos alumnes i alumnes s'agafen de les mans I
persegueixen als altres. Els que són tocats s'uneixen ampliant la cadena fins
que
tots formen part d'ella. Si la cadena es trenca els seus components van a l'olla
(cercle pintat). Abans d'entrar en l'olla poden ser abraçats pels altres
companys i companyes.
CAÇA DE REBOT
Tothom "para" quan té la pilota i guanya l´últim a quedar viu, s´eliminen els
tocats. Per tocar s´ha de fer rebotar la pilota al terra o en una paret abans de
tocar el perseguit. També es pot fer com a variant del joc de matar conills o
el joc de pilotes salvadores i matadores. Quan no es disposa de pilotes toves
va bé fer el rebot per evitar que es facin mal. Els eliminats tornen a la vida
quan és tocat qui els havia matat abans. Hi ha molt moviment.
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EL NAUFRAGO
La filo conductor consisteix en el fet que tots els nens estan nàufrags en una
Jocs Olímpics Can
Roca 2021

illa i han d'aconseguir que els cocos (globus d'aigua) no caiguin, però aquí
una sèrie d'obstacles en grup que ha de superar.

Joc:
Fem equips entre els nens i col·loca'ls en parelles. Cada parell haurà de
portar subjecte entre els seus fronts o diverses parts del cos un globus ple
d'aigua i fer un recorregut amb obstacles sense que el globus els caigui.
L'objectiu és que no els caigui els cocos (globus d'aigua) per a obtenir el
màxim menjar possible.

Divendres:
Paraules encadenades
Joc: Es juga emprant les síl·labes, els nens es col·loquen en cercle i el
dinamitzador comença dient una paraula, per exemple, "tomàquet", el
Dinàmiques de grup

següent ha de dir una paraula que comenci per la síl·laba "et".
CAÇA DE SABATES
Demanarem als nens/as quatre voluntaris per a jugar a un joc
i els direm el següent: quan jo compti 3, heu de sortir
a tota velocitat a buscar sabates dels vostres companys I companyes.
Guanyarà el que aconsegueixi més sabates en menys de 3 minuts.
Una vegada passats els 3 minuts, farem un recompte de sabates
aconseguides per cada nen i cada nena, per a veure qui ha guanyat.
Quan acaba el joc, cada nen i nena ha de buscar les seves sabates i lligar-se
els cordons. (3 cops)

*Els Jocs d’aigua i la Piscina seran sempre lúdics i no necessàriament dirigits.
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Monitor/a referent del grup: Albert Martínez Viñuela
Horari General (exemple setmana 1):
DILLUNS

DIMARTS

9:00 9:15

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Entrada: Preparació del dia
Jocs de

9:15 10:30

Coneixença
(Dinàmiques de

Sortida per l’Entorn

Excursió amb Autocar

Jocs Esportius del Món

Piscina

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

Grup)

10:30

ESMORZAR

11:00

11:00

Decoració de L’espai

12:30

Muntanyeta

Manualitats
Jocs d’aigua

Jocs d’aigua

-

-

Jocs Populars

Jocs Populars

MENJADOR

MENJADOR

Casal de Tarda:

Casal de Tarda:

Sistema Solar

Sistema Solar

Juguem

Juguem

12:30

13:30
13:30

15:00
15:00

Parc de la

-

17:00

Aprenem i

Excursió amb Autocar

Roca 2021

Piscina

Jocs d’aigua
Excursió amb Autocar

Aprenem i

Jocs Olímpics Can

-

Dinàmiques de grup

Jocs Populars
MENJADOR

Excursió amb Autocar

MENJADOR

MENJADOR

Casal de Tarda:

Casal de Tarda:

Sistema Solar

Sistema Solar

Juguem

Juguem

Aprenem i

Aprenem i

Activitats:
Dilluns:
Jocs de
Coneixença
(Dinàmiques de Grup)

-

El pistoler.
-

objectius: conèixer el nom del membres del grup.

-

material: cap

-

desenvolupament: primer fem una rotllana i fem una
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ronda de noms amb tal de conèixer primer els noms
de tots, un dels membres del grup es posa al mig de
la rotllana yi sera el pistoler, quan el pistoler senyali
a algú, la persona assenyalada s’ajupira i les
persones que queden a dreta i esquerra hauran de
dir el nom de la persona del costat el més ràpid
possible. La persona “eliminada” o que s'equivoquen,
pasará a ser el pistoler, el nom finalitza quan tots
hagin dit el seu nom

-

La teranyina
-

objectius: conèixer al grup i practicar l’atenció

la

memòria.
-

material: cabdell de llana

-

desenvolupament: sentats en rotllana agafarem un
cabdell de llana, ens presentarem amb el nom i
alguna cosa que ens agradi molt, agafem un tros del
fil i passem el cabdell de llana a qualsevol persona
de la rotllana, així fins que tothom tingui agafat el fil,
després ens haurem d’anar tornant el cabdell amb la
intenció de desfer la teranyina formada, per tornar el
capdell haurem de dir el nom i el que li agrada a la
persona que li donem el capdell.
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Decoració de L’espai
Manualitats

Posem nom al grup i introducció a la temàtica els jocs del
mon

-

Els països que coneixem

-

Decoració de la classe amb llocs característics dels països
que coneixem

-

Material; fulls de colors i materials per pintar (llapis de
colors, plastidecors, pintures…)

Dimarts:
-

contrabandistes anglesos
-

objectius: treball en equip, cohesió de grup,
practicar l’angles.

Sortida per l’Entorn
Parc de la
Muntanyeta

-

material: macarrons

-

desenvolupament: ens repartim en dos grups, un
dels grups seran els contrabandistes i l’altre els
policies, els contrabandistes hauran d’intentar fer
arribar el manjar fins l’objectiu (un monitor o un
altre noi) sense que els enxampin i els policies han
de tractar d’enxampar als contrabandistes i trobar
on es l’objecte amagat, quan els policies els
enxampin han de preguntar en anglès “where is
hidden your macaroni?”, si no ho fan en anglès els
contrabandistes s’han de fer els desentessos i
continuar, passada una estona canvien els equips,
dona igual quina sigui la quantitat de menjar que
arriba, la finalitat és que arribi
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Dimecres:
-

Director d’orquestra
-

objectius:

-

material: cap

-

desenvolupament: Es farà un cercle amb tot el grup,
s’escollirà a una persona per a que endevini qui és el
director d’orquestra dins del grup i s’haurà d’allunyar
d’aquest cercle. Amb les persones restants dins del
cercle s'escollirà una persona a que sigui el director
d’orquestra.

tots

hauran

de

fer

els

mateixos

moviments o ritmes que el director faci, quan el
director sigui escollit tos començaran a picarse les
cames amb les mans per donar-li a entendre a la

Excursió: CRAM

persona que a d'endevinar que ja pot apropar-se i el
joc començar. la persona que endevina te 3 intents per
trobar al director.
-

esparver
-

objectius: treballar l’atenció, fer esport

-

materials: cap

-

desenvolupament: en un camp de futbol o pista
agafem un voluntari que la parara i farà d’esparver,
es posarà en una punta de la pista, la resta del grup
participant es queda a l’altre costat de la pista, qui la
para haurà de fer un crit dient “esparver!” i tota la
classe haurà de correr fins el costat on es l’esparver
evitant que aquest els pitlli, si ho fa, s’afegiran al grup
de l’esparver, la partida continua fins el final.
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Dijous:
-

El tzar i els campesins. (rusia)
-

objectius: cohesió de grup, millorar el llenguatge no
verbal, aprendre oficis.

Jocs Esportius del Món

-

material: cap

-

desenvolupament: en un espai obert marquem dues
línies ben separades una davant l’altre, un dels
participants farà el paper de tzar, i es situara a uns 5 m
de a primera línia, la resta del grup tindrà uns 5 minuts
màxim per pensar un ofici i pensar com representar-lo
mimicament, una vegada pensat es posen davant de la
primera línia i representaran el seu ofici, el tzar haura
d’intentar esbrinar quin és l’ofici, quan l’esbrini, els
campesins hauran d’anar corrent fins la segona línia, si
el tzar atrapa a algun campesi aquests intercambiaran
posicions i pasara a ser el nou tzar.

-

taia-ya-taia
-

objectius: treballar l’equilibri i l’atenció.

-

materials: cap
-

desenvolupament: un jugador la para i indica que ja
està preparat dient “taia-ya-taia”, aleshores es
coloca sobre un peu i tracta atrapar a qualsevol
jugador, aquest per salvar-se i que no el pillin haurà
de tocar l’esquena de la persona que la para, si el
que la para toca a algú abans de baixar el peu,
intercanvien llocs, si tothom es salva o trepitja amb
els dos peus el joc torna a començar
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-

pedra paper tisora amb obstacles
-

objectiu:

-

material: guix, conos i cercles.

-

desenvolupament:

farem

un

recorregut

o

aprofitarem l’area d’una porteria per separar dos
grups, un membre de cada grup sortiran a la
vegada i faran el recorregut fins que es trobin en un
punt mig, quan es trobin jugaran a pedra paper o
tisores, qui guanya continua el recorregut i el que
perd torna a la seva filera, l’activitat termina quan
un dels membres del grup arriba fins on és l’altre

Jocs Olímpics Can Roca

grup.

2021

-

pasar el riu
-

objectiu: treball en equip, cohesió de grup i
pensament divergent

-

Materials: fulls d’esborrany o que es puguin fer
malbé.

-

desenvolupament: es tracem dos línies que faran de
voreres d’un riu, l’objectiu del grup es creuar el riu
sense que ningú trepitji “l’aigua”, per creuar, el
dinamitzador repartirà un número no equitatiu amb
els membres del grup per que creuin, així hauran de
pensar i anar passant-se els fulls per poder creuar
tots el riu, si un dels participants trepitja l’aigua, tot
el grup caurà al riu i hauran de tornar a començar.
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Divendres:
Dinàmiques de grup

obert o tancat
-

objectius: treballar l’atenció i l’observació

-

material: cap

-

desenvolupament: seiem tots en rotllana i mirant-nos
uns als altres, l’objectiu del grup es esbrinar com
funciona el joc, el dinamitzador començara dient obert
o tancat en funció de si te las cames separades o
creuades, després el que tenim a la dreta aura de dir el
mateix, si es correcte el dinamitzador deixa que
l’activitat continuï, si no dira que no és veritat i pasara
al següent jugador sense dir per que, el joc finalitza
quan quasi tot el grup conegui el funcionament del joc

-

el vent i l’arbre
-

objectius: treballar la confiança en el grup, cohesio de
grup.

-

material: cap

-

desenvolupament: fem una rotllana molt ajuntats tots,
suficientment junts com per no poder caure, un del
membres es posarà al mig de la rotllana i fara d’arbe,
la resta del grup a la rotllana serà el vent, la persona
que hi ha al mig s'haurà de deixar caure en qualsevol
direcció, i el grup que està al voltant haurà d’agafar-lo
i anar passant-se-lo sense deixar-li caure

-

les estàtues.

*Els Jocs d’aigua i la Piscina seran sempre lúdics i no necessàriament dirigits.
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Monitor/a referent del grup:
(4t+5è+6è)

Sandra Ortega Carbajales

Horari General S1:
DILLUNS

DIMARTS

9:00 9:15

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Entrada: Preparació del dia
Jocs de

9:15 10:30

Coneixença

(Dinàmiques de

Sortida per l’Entorn

Excursió amb Autocar

Jocs Esportius del Món

Piscina

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

Grup)

10:30

ESMORZAR

11:00

11:00

Decoració de L’espai
-

12:30

Manualitats

Muntanyeta

Jocs d’aigua

Jocs d’aigua

Jocs Populars

Jocs Populars

MENJADOR

MENJADOR

Casal de Tarda:

Casal de Tarda:

Sistema Solar

Sistema Solar

Aprenem i

Aprenem i

Juguem

Juguem

12:30

-

13:30
13:30

15:00
15:00

Parc de la

17:00

-

Excursió amb Autocar

Excursió amb Autocar

Jocs Olímpics Can
Roca 2021
Jocs d’aigua
-

Piscina

Dinàmiques de grup

Jocs Populars
MENJADOR

Excursió amb Autocar

Activitats:
Dilluns:

www.paido.org – info@paido.org
93 637 85 38
670646868

MENJADOR
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Casal de Tarda:

Casal de Tarda:

Sistema Solar

Sistema Solar

Aprenem i

Aprenem i

Juguem

Juguem

CAN ROCA
Jocs de presentació
Jocs de
Coneixença
(Dinàmiques de Grup)

Cadena de noms: Es basa en formar un cercle. Cadascun dels
participants dirà el seu nom i les seves característiques bàsiques
abans de passar a el següent. Fet això, cada persona anirà per
torns dient el nom de cada un dels membres de el grup Es pot fer
cada vegada més ràpid o canviar de direcció de tant en tant per
fer-ho diferent.

Joc del pistoler: Els jugadors s'aixequen i s'escull a un voluntari,
que serà el pistoler. El pistoler se situa enmig del 'cercle. I comença
a girar amb els braços enlaire com si estigués apuntant a la gent
que està en el cercle exterior. Quan vulgui, pot parar de donar
voltes. Les seves mans assenyalen a algú. Aquest algú ha de ajupir
immediatament. El jugador que està a la seva esquerra i el
jugador que està a la seva dreta es han de girar per mirar-se l'un
a l'altre i han d'intentar dir tan ràpid com puguin el nom de l'altre.
El que ho digui més ràpid, guanya. L'altre, queda eliminat, i haurà
de seure a terra, desqualificat, però continuarà formant part del
'cercle per posar més dificultats a el joc. L'operació es repeteix. El
pistoler torna a donar voltes i torna a apuntar a un altre jugador.
Les dues persones que estan al seu costat han de recordar el nom
de l'altre. L'últim que quedi de peu és el guanyador.
Pitxi: Consisteix en dos Equips els colpejador i els llançadors. Al
Terreny de joc hi han Diverses bases enumerades que s’han de
recórrer en ordre. Llavors, una persona anomenada pitxi llença 1
pilota cap a un colpejador de l'Altre equip. Aquest, li haura de
donar un cop amb el braç o amb el peu enviant-la Lluny; l'equip
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contrari intentarà capturar-la. Si un Membre de este equip l'Agafa
a l'aire quedarà eliminat tot aquells i aquelles de l'equip colpejador
que s'hagi mogut de la base, i el que és fa és llançarla a l'pitxi, lo qual, 01:00 cop la Tingüi, tocarà el terra amb la pilota
i cridarà ben fort "Pitxi!". Qui no Hagi aconseguit arribar a una base
quedarà eliminat, i si en una base coincideixen Dues persones, el
segon a arribar quedarà eliminat. Els jugadors que
hagin fet 1 volta sencera tornessin a colpejar. Si la volta és fa d'1
sol cop l'equip te dret a recupera el eliminat a l'ordre en que ha
Estat eliminats. A partir del Moment en què no hi Hagi ningú
disponible per colpejar la pilota és canviïn a els papers. L'equip que
Hagi anotat més voltes Guanya

fer un mapamundi:
cada nen i nena s'inflarà un globus i amb paper, aigua i cola
Decoració de L’espai
Manualitats

aniran pegant els trossos de paper all globus.
després amb pintura pintaran el mapa del món i situaran on es
troba l'origen del seu esport fabpreferit fent una bandera o una
altra cosa en el que el puguin situar.

Dimarts:
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Parlarem sobre les diverses cultures i tradicions del mon.
Farem una gincama: Cada grup serà un pais diferent i cada
estació de la gincama estara relacionada amb el mon.
Estacions:
1. joc del gel (Australia): fer carrera de relleus per parelles
amb un gel.
2. Es col·loquen en cercle i amb les cames obertes, han de
Sortida per l’Entorn

tocar la pilota amb la mà, que ha d'anar pel sòl i intentar

Parc de la

ficar gol als companys entre les cames. Al nen que li fiquen

Muntanyeta

gol ha de llevar una mà, si li tornen a ficar ha de jugar amb
el cap , la següent vegada , han de donar-se la volta i
col·locar-se al contrari dels seus companys, li donaran de
nou amb les dues mans , si li entra la pilota una altra
vegada , es queda amb una mà i si els seus companys
aconsegueixen tornar a ficar la pilota , s'eliminarà.
3. Ball africà: explicar una mica l’origen de la dança
ensenyar els primeros pasos de ball en el mon.
4. El túnel : La prova consisteix a omplir un recipient (el
monitor marcarà quant) entre tot el grup. La dificultat és
han de posar-se tots en fila amb les cames obertes i
cadascun amb un got en la boca ple d'aigua, sense tocarlo amb les mans. L'últim ha de passar per sota i tirar-ho al
recipient, i així successivament. Quan ho aconsegueixi se
segella el paper i van a la següent pista.
5. fer una petita sardana.
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Dimecres:
Diferents dinàmiques d’oci i de temps lleure.
Excursió: CRAM

Dijous:
Parlarem sobre el esports i jocs mes popoulars que es practiquen
al mon i jugarem a alguns.
Jocs Esportius del Món

Jocs del mon
Mayt mât – el Marroc
Es divideix un espai rectangular en dues meitats. En cada meitat
es col·loca un equip de cinc jugadors que defensen un cèrcol que
conté dos mocadors. Quan es crida “*Mayt mât” els jugadors dels
dos equips intenten emportar-se els mocadors de l'equip contrari
evitant ser capturats en el camp contrari. Si es toca a un jugador
en el camp de l'altre equip, queda eliminat. El guanyador serà
l'equip que tingui en el seu camp els quatre mocadors.
Tetsuagui oni – el Japó
Un jugador persegueix la resta i quan atrapa a un altre s'agafen
de la mà i continuen perseguint als altres. Quan la fila de
perseguidors és molt llarga, es pot dividir en dues i continuar
jugant. El joc acaba quan tots els jugadors han estat atrapats i
estan en la fila. Se sol jugar en una zona delimitada.
CARRERA DE RECOLLIR I RETORNAR (Austràlia). Equips.
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Cadascun es col·loca en fila índia i després de la línia de sortida,
el primer amb la pilota. Es tracta d'una carrera de relleus en la
qual els jugadors han de llançar la pilota des de baix i rodant cap
a la línia de meta, amb suficient força perquè la sobrepassi. Tan
aviat com realitzi el llançament, el jugador corre després d'ella,
la recull (una vegada que sobrepassi la línia de meta) i torna a la
línia. Si el tir no sobrepassés la línia, ha d'agafar-la i tornar a
llançar. Una vegada lliurat el relleu en mà al següent jugador, es
col·loca al final de la fila. Venç l'equip els jugadors del qual
realitzin aquesta operació correctament en primer lloc.
El joc del mocador - españa
Dos equips amb igual nombre d'integrants se situaran un enfront
de l'altre. Cada membre de l'equip tria per a sí un número, els
mateixos que es reparteixen en l'altre equip, això sí, sense que
ningú sàpiga qui té quin número. Mentrestant, el que la hi lliga, es
col·locarà entre els dos contrincants fent de jutge. Aquesta
persona haurà d'estendre un mocador o peça tèxtil amb un dels
seus braços i quan ell ho estimi oportú haurà de cridar un dels
números.
En aquest moment, un membre de cada grup, el que té aquest
número, haurà de córrer per a fer-se amb el mocador abans que
el seu oponent. L'equip que més vegades es faci amb el mocador
i aconsegueixi portar-lo al seu equip sense ser atrapat pel seu
contrincant serà el guanyador.
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Es posaran en pràctica els jocs i activitats treballats a la primera
Jocs Olímpics Can Roca

part.

2021

Divendres:
Acroesport: És un esport acrobàtic realitzat en grup, mitjançant
la combinació de piràmides o estructures humanes.
mata conills: Aquest joc es basa en fer 2 equips i col·locar-los un
a cada part d’un terreny
delimitat per les vores i per la meitat. Seguidament, els equips
hauran de llençarse una pilota intentant tocar a un integrant de l’equip contrari. Si
aconsegueixen
Dinàmiques de grup

encertar i que la pilota toqui a terra, el que ha rebut el toc
quedarà engarjolat i es
situarà darrer del camp de l’equip contrari. En canvi, si
s’aconsegueix agafar la
pilota en l’aire després d’una llançament, indistintament de si
toca a algú o no, serà
el llançador el que quedarà caçat. El caçat podrà ajudar al seu
equip des d’aquesta
part del camp, però no podrà tornar al seu camp fins que no
aconsegueixi caçar a
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algú des de darrere. Es poden aplicar diverses variants (el caçat
no pot tornar, es
poden incloure més pilotes, els caçats es poden moure per totes
les parts de les
vores del camp, etc).

Futbolí Humà: En espai on hi ha quatre línies gruixudes a terra hi
ha dos equips. Els equips estan
partits ocupant dues línies no consecutives, hi ha la línia d'atac i
la defensiva, no hi
ha porters. Al fons es fan dues porteries força amples amb cons.
Com en un futbolí
els jugadors estaran agafats de les mans, i no poden sortir de la
línia però si moure's
lateralment per tocar la pilota. Es pot fer amb els peus o amb les
mans, si es fa amb
les mans es fa que no val agafar la pilota, només val colpejar-la.
Si es fa amb els
peus la pilota hauria de ser d’escuma o molt tova. Els que cometin
infraccions
estaran un minut penalitzats sense jugar. Es compten els gols.

*Els Jocs d’aigua i la Piscina seran sempre lúdics i no necessàriament dirigits.
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