Monitor/a referent del grup: Montse Borràs Grup 1 (P3)
Horari Setmana 2:
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
Granja
Aventura Park

Jocs Esportius
del Món

Piscina

10:30
11:00

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

11:00
12:30

Decoració de
L’espai
Manualitats

Parc del Castell

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Jocs Olímpics
Can Roca 2021

Piscina

12:30
13:30

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Dinàmiques de
grup

13:30
15:00

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

15:00
17:00

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

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

Jocs de Coneixença:
1) Jo sóc i m’agrada: Es fa una rotllana i per torns van sortint al mig, i
ens hi explica com es diu i una cosa que li agrada; i una altra que no
li agrada.
2) Les mascotes: Tots en rotllana fem un ritme picant de mans. Quan
es diu STOP cada nen ha de fer l’estàtua del seu animal preferit. I es
van canviant i afegint animals

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

-

Baldufa:
1- Amb un CD antic farem una baldufa decorada que els infants es
podran endur a casa.

Decoració de L’espai
Manualitats

Dimarts:
-

Jocs Populars:
1- El senyor cocodril: Els infants faran un filera i un quedarà posat
davant d’elles i ells; i preguntaran: Sr cocodril, podem passar? I
el Sr cocodril anirà donant les pautes de com passar. Els que portin bambes, el que tinguin gorra, etc. Els que no tinguin el que
digui el cocodril podran ser atrapats per ell.

Sortida per l’Entorn

2- Històries cooperatives. Entre tots i totes hauran d’inventar una
història. Cada participant dirà una part i finalment sortirà una
història final sumant totes les aportacions.

Parc de la
Muntanyeta

3- Recerca de pedres precioses: Durant una estona es farà la recerca
de pedres que els hi agradin (petites). Hauran d’escollir una cada
infant i la portaran a l’escola per una activitat posterior i per portar-la a casa.

Dimecres:
-

Histories en rotllana. Els infants i la monitora ens posarem en rotllana
i tindrem una conversa grupal sobre tot allò que hem vist a la sortida.

-

Joc alternatiu: Cistell de fruites. Estarem en rotllana i direm, cadascun, un nom de fruita. Una persona estarà forà i haurà de dir fruites
fins que digui alguna que s’hagi dit a la rotllana, llavors aquest haurà
de pillar al posseïdor de la fruita i la rotllana, sense separar les mans,
haurà d’evitar que l’enxampin.

Excursió: Granja
Aventura Park

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

Dijous:
-

Jocs Populars:
1- Les estàtues.

Jocs Esportius del

2- “Ratón que te pilla el Gato”.

Món

-

Jocs Populars del Món:
1- Carreres d’obstacles: Es preparà un petit circuit d’obstacles que
els infants hauran de fer vàries vegades.

Jocs Olímpics Can
Roca 2021

2- Futbol Xinés: Els infants es col·locaran en rotllana i hauran d’intentar colar la pilota per sota de les cames d’algun company.

Divendres:
Dinàmiques de grup

Jocs musicals:
1- El Circ i el Cotxe: Són jocs on es repeteixen cançons i es van fent i
canviant I gestos per riure mentre aprenem cançons.

*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

Monitor/a referent del grup: Andrea Malagón Grup 2 (P5)
Horari Setmana 2
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
Granja
Aventura Park

Jocs Esportius
del Món

Piscina

10:30
11:00

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

11:00
12:30

Decoració de
L’espai
Manualitats

Parc del Castell

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Jocs Olímpics
Can Roca 2021

Piscina

12:30
13:30

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Dinàmiques de
grup

13:30
15:00

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

15:00
17:00

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

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

Jocs d’activació, coneixença i cohesió de grup: (en funció del grup es decidirà la durada de cadascun dels jocs plantejats).
o El Peix que es menja la cua
o El pilla-pilla
o Pato - Ganso
o El “escondite”
o Pica – paret
www.paido.org – info@paido.org
93 637 85 38
670646868

Petits monstres:
Cadascú dissenyarà i crearà un monstre per endur-se’l a casa.
Material:
Decoració de L’espai
Manualitats

-

Estoigs

-

Rotllo de paper acabat

-

Paper de colors

-

Estisores

-

Celo / cola

-

Ulls de plàstic

OBJECTIUS:
-

Estimular la creativitat.

-

Potenciar la imaginació.

-

Enfortir el vincle entre els participants.

-

Millorar el desenvolupament psicomotriu i socioafectiu.

-

Divertir-se.

Dimarts:
Monuments naturals:
Per grups i en el parc/bosc es tracta de fer monuments espectaculars amb
Sortida per l’Entorn

materials que puguin trobar al parc/bosc com branques, herbes, fulles, li-

Parc del castell

anes, pedres,... Es puntua cada grup per paràmetres: més original, el més
alt, el més espectacular, impacte ambiental... Després es fa la mitjana dels
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 (si dona temps)

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

Dimecres:
Excursió:

GRANJA AVENTURA.

Dijous:
Joc de les estatues.
Quan la música sona els nens han de ballar al seu ritme i quan es pari tots
Jocs Artístics musi-

es converteixen en estàtues, i no poden moure. Els nens desenvolupen

cals

habilitats d'escolta atenta, ritme, coordinació i control i expressió corporal.
Coreografia de ball
Els participants aprendran una coreografia havent d’aprendre els passos
ràpidament. Hi haurà un termini per poder saber-se la coreografia i presentar-la davant dels altres grups.

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

Monitor/a referent del grup: Paula Vidal Grup 3 (P4+P5)
Horari Setmana 2
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
Granja
Aventura Park

Jocs Esportius
del Món

Piscina

10:30
11:00

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

11:00
12:30

Decoració de
L’espai
Manualitats

Parc del Castell

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Jocs Olímpics
Can Roca 2021

Piscina

12:30
13:30

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Dinàmiques de
grup

13:30
15:00

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

15:00
17:00

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Activitats:
Dilluns:
Jocs de
Coneixença

Cada nen es descriurà a si mateix en un full i entre tot hem de dir si la descripció es real o no, i dire com veiem nosaltres a la resta.

(Dinàmiques de
Grup)

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

Escriurem frases motivadores per possar a la classe.
Decoració de L’espai
Manualitats

Dimarts:
Farem una carrera d’obtacles.

Sortida per l’Entorn
Parc de la
Muntanyeta

Dimecres:
Jugarem a la bomba.
Excursió

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

Dijous:
Estatues de sal (Amèrica): han de correr per l’espai fins que es crida: ¡EsJocs Esportius del

tatues de sal!, I han d’intentar estar tan quiets com puguin.

Món

Farem uns premis amb manualitats.
Jocs Olímpics Can
Roca 2021

Divendres:
Crearem un puzzle a mà.
Dinàmiques de grup

*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

Monitor/a referent del grup: Irene Martínez Rodríguez
Horari Setmana 2
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
Granja
Aventura Park

Jocs Esportius
del Món

Piscina

10:30
11:00

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

11:00
12:30

Decoració de
L’espai
Manualitats

Parc del Castell

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Jocs Olímpics
Can Roca 2021

Piscina

12:30
13:30

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Dinàmiques de
grup

13:30
15:00

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

15:00
17:00

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Activitats:
Dilluns:
Jocs de
Coneixença

-

Telaranya 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.

(Dinàmiques de
Grup)

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

Decoració de L’espai
Manualitats

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.

-

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 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.

-

El joc de les cadires (però amb aros)  Quan comenci a sonar la
música, els infants hauran de passar per sobre els aros, els quals
estaran distribuïts en forma de cercle. I quan pari la música, els nens
i nenes han d’asseure ràpidament dins d’un aro. Cada cop, s’anirà
treient un aro.

-

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.

-

La monitora agafarà dos objectes, un en cada mà. I els infants es posaran
en dues fileres. Quan la monitora doni la señal, els infants sortiran el més
depressa per agafar l’objecte y tornar-li al seu company/a que tenia al
darrere seu. Aquest/a se li retornarà a la monitora, i així successivament
fins arribar a l’ultim de la filera de cada grup.

Dimarts:

Sortida per l’Entorn
Parc del Castell

Dimecres:

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

-

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.

-

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.

-

Al principi farem una estoneta de temps lliure perquè els infants juguin a
aquells jocs que més els hi agraden.

-

Després es dividirà la classe en dos grups, i es farà un circuit amb
3 jocs determinants
per la monitora.

Excursió: Granja
Aventura

Dijous:

Jocs Esportius del
Món

-

Jocs Olímpics Can

-

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.

-

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.

-

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.

-

Ajudem al cec Aquest joc es dividirà en diferents grups per tal de

Roca 2021

Divendres:

Dinàmiques de grup

que sigui més àgil. Els integrant es posaran en grups de 3 persones
i una d’elles portarà el ulls embenats. Els altres 2 integrants s’hauran de posar de la millor manera possible per ajudar al cec a arribar
a la meta (es poden posar dificultats per complicar les consignes).

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

-

Les quatre cantonades Es faran 5 grups. Quatre es col·locaran en
les cantonades d’un quadrat (que fan de base). Al centre del quadrat es situarà el cinquè grup. Quan s’avisi, els que estan a les cantonades s’hauran de canviar entre ells. Llavors, el grup del mig
haurà d'aprofitar i mirar d'aconseguir una de les bases. Si coincideixen 2 grups en una mateixa base, es quedarà el que hagi arribat
primer.

*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

Monitor/a referent del grup: Noelia Garona Grup 5 (1er)
Horari Setmana 2
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
Granja
Aventura Park

Jocs Esportius
del Món

Piscina

10:30
11:00

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

11:00
12:30

Decoració de
L’espai
Manualitats

Parc del Castell

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Jocs Olímpics
Can Roca 2021

Piscina

12:30
13:30

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Dinàmiques de
grup

13:30
15:00

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

15:00
17:00

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Activitats:
Dilluns:
ENS INTEGREM
Jocs de

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.

Coneixença
QUI SOM?
Farem un dibuix que ens representa amb les coses que ens agrada i ho explicarem als
(Dinàmiques de Grup)

nostres companys.

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

CIENPIES
Material:
-Cartons d'ous – Pintura - Pinzells
Decoració de L’espai
-

-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 de manera que crearem un cienpies.

Manualitats
RETRAT
Material:
- Pintura – Pinzells - Suport per a posar la pintura.
Fer un retrat per representa com ens veiem I l'explicarem.

Dimarts:
BALON PRESONER
Material:
-Pilota de goma o espuma
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 consisteix a llançar la pilota per
Sortida per l’Entorn
Parc de la

a colpejar amb ell a un rival i fer-ho el seu presoner, sense que aquest aconsegueixi agafarlo, ja que sí així fos el presoner seria el llançador.
L'objectiu és desenvolupar la coordinació d'accions i moviments.

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

NATURA
Investiguem el nostre entorn buscan fulles i insectes o podem explicar cosas que no
hi sabem en caré.
Excursió: Granja
Aventura Park

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:
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
Jocs Esportius del

es pot fer com a variant del joc de matar conills o el joc de pilotes salvadores i matadores.

Món

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.
PILLA-PILLA
Una la para e intenta pillar a tots els demes companys. En un entorn lliure.
EL LLOP
Els nens canten en ronda i fan preguntes al "llop" que està al centre. El "llop" va contestant
fins que està totalment a punt. El joc continua fins a arribar al moment en què el llop agafa
les

claus

de

casa

i

surt

a

buscar

els

nens

que

estan

jugant.

Li preguntem '' quina hora és? '' I ens respondrà amb un nombre que són tots els passos
que hem d'anar fent fins a arribar al llop.

www.paido.org – info@paido.org
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Després el llop expliqués la història i quan digui la paraula màgica tots hauran de córrer
fins a ser enxampats.
EL NAUFRAGO
La filo conductor consisteix en el fet que tots els nens estan nàufrags en una illa i han
d'aconseguir que els cocos (globus d'aigua) no caiguin, però aquí una sèrie d'obstacles
Jocs Olímpics Can

en grup que ha de superar.

Roca 2021
EL CAMI
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
Dinàmiques de grup

comença dient una paraula, per exemple, "tomàquet", el 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.
www.paido.org – info@paido.org
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Monitor/a referent del grup: Raúl Pellicer Grup 6 (1er + 2n)
Horari Setmana 2
DILLUNS
9:00 9:15

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Entrada: Preparació del dia

9:15
10:30

Jocs de
Coneixença
(Dinàmiques
de Grup)

Sortida per
l’Entorn

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Jocs Esportius
del Món

Piscina

10:30
11:00

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

11:00
12:30

Decoració de
L’espai
Manualitats

Parc del Castell

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Jocs Olímpics
Can Roca 2021

Piscina

12:30
13:30

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Dinàmiques de
grup

13:30
15:00

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

15:00
17:00

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Activitats:
Dilluns:
1. Qui falta?: Els infants formen un cercle tancat i tots tanquen els ulls. Algun
Jocs de
Coneixença

membre de la classe sortira del cercle i s'amagara. Seguidament es demanarà als

(Dinàmiques de

2. El nom quilomètric: Ens seurem formant una rotllana. Comença algú dient el

Grup)

seu nom. El següent assegut a l’esquerra dirà primer el nom del seu company i

alumnes que obrin els ulls i intentin identificar qui creuen que els ha abandonat.

després el seu. El tercer infant dirà primer el nom dels seus companys i després
el seu. Així successivament fins que tots diguin el nom dels seus companys i el
seu. Els noms caldrà dir-los tots seguits i el màxim de de pressa possible.
www.paido.org – info@paido.org
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1. Decoració de l'espai: Decorarem la classe amb un dibuix de l'animal que
Decoració de
L’espai
Manualitats

haguem escollit, un per cada alumne amb el seu nom escrit. Després farem
alguns altres elements per a decorar l'entorn (depenent de l'animal escollit).

Dimarts:
1. Pica paret: Un infant es queda cara a un arbre, i els altres han de mirar
d'acostar-se-li fins a aconseguir tocar-lo sense que els vegi en moviment. Quan
el que para, d'esquena als altres, diu "un, dos, tres, pica paret", els altres se li
han d'acostar. Quan ha acabat de dir-ho, es gira i comprova que tothom estigui
quiet. Si algú es mou ha de tornar al principi.
Sortida per l’Entorn

2. Veig-Veig: Una persona comença per escollir un objecte de l'entorn i diu "veig

Parc del Castell

veig", i la següent seqüència s'inicia entre la persona que va escollir l'objecte i
els altres jugadors que intentaran endevinar. Els altres jugadors llavors miren al
seu voltant per suggerir què podria ser. Cada vegada, la persona que va escollir
l'objecte ha de dir-los si és o no.
3. Seguint el ritme: Els alumnes faran una rotllana i aniran fent una serie de
moviments cada vegada que el monitor faci un soroll (per exemple si dic "pam"
donen un salt). Quan hagin entes la dinàmica seran els propis alumnes qui facin
els sorolls d'un en un.
4. Les estatues: Quan la música sona els nens han de ballar al seu ritme i quan
es pari tots es converteixen en estàtues, i no poden moure. Els nens
desenvolupen habilitats d'escolta atenta, ritme, coordinació i control i expressió
corporal.

Dimecres:
1. El mocador: Es fan dos equips, cada membre d'un equip selecciona un
número. Quan estiguin tots els nombres escollits, es dira un nombre i els
Excursió: Granja
Aventura

alumnes que tinguin aquest hauran de correr cap al monitor i agafaran el
mocador.
2. El director d'orquestra: Un dels jugadors ha de separar-se del grup fins que
www.paido.org – info@paido.org
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no senti res. La resta escolliran a un director d’orquestra que anirà fent el ritme
o música amb el seu cos (palmades, cops suaus, copets, xiulades, etc) i la resta
tindran que copiar-ho dissimuladament. Quan estiguin tots col·locats en cercle
i ja estiguin copiant al director, s’avisarà al nen o nena que estava apartat per
que entri al cercle i intenti esbrinar qui és el director. Serà important que el
director vagi canviant de ritmes i sons perquè en un descuit d’algun jugador
pugui (el del centre) esbrinar qui és.

Dijous:
1. Ultimate (Joc nascut als Estats Units): És un esport d'equip al qual es juga
amb un disc volador o frisbee. L’objectiu és, mitjançant passades, anotar el
Jocs Esportius del
Món

major nombre de gols possible fent-se amb el control del disc sense que caigui
ni sigui interceptat pels rivals. No es podrà córrer amb el disc a la mà.
1. Llançament de frisbee: Es tracta de fer un llançament de frisbee a l´estil de
llançament de disc i intentar ficar el frisbee dins d´un cercle situat a uns quants

Jocs Olímpics Can
Roca 2021

metres. Entre tot el grup (i per ordre de llançaments) hauran de encertar el
frisbee a tots els cercles.

Divendres:
1. Passa-la: Farem una rotllana gran, amb suficient separació entre tots.
Després anirem passant una pilota d'esquerra a dreta evitant que aquesta toqui
Dinàmiques de grup

el terra, cada vegada més ràpid.
2. Aranya peluda: Un nen/a la para al mig del camp (només es pot desplaçar
lateralment pel mig del camp). La resta es situen a una altra línia paral·lela i
criden "aranya peluda podem passar?". Si l’aranya diu que no, no poden
arrencar a córrer, però si diu que sí hauran d’intentar arribar a l’altre cantó sense
que l’aranya els toqui. Si l'aranya els atrapa es sumaran a d'aranya. L’aranya
podrà ser uniforme, és a dir, que els nens/es estiguin agafats de les mans o
separats.

www.paido.org – info@paido.org
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Monitor/a referent del grup: Albert Martínez Grup 7 ( 2n + 3er)
Horari Setmana 2
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
Granja
Aventura Park

Jocs Esportius
del Món

Piscina

10:30
11:00

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

11:00
12:30

Decoració de
L’espai
Manualitats

Parc del Castell

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Jocs Olímpics
Can Roca 2021

Piscina

12:30
13:30

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Dinàmiques de
grup

13:30
15:00

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

15:00
17:00

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

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

El pati de veïns: es faran 2 cercles, un interior i un exterior, i s’explicaran 4
qualitats que creguin seves i 1 aspecte que es pot millorar, el veí de davant
farà el mateix sobre ell i afegiran 1 qualitat mes a les del company, després
roten.

www.paido.org – info@paido.org
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Manualitats: polseres de l’amistat (trenant fils), ventalls de paper i
Decoració de L’espai
Manualitats

decorem un gelat d’ensomni (també de paper)

Dimarts:
La tortuga gegant: joc cooperatiu on han de moure uns objectes en grup
sense que caigui.
El gos cec: un noi fa de “gos” i s’ha de moure fins un punt determinat amb
Sortida per l’Entorn
parc del Castell

els ulls tancats, els companys l’han de guiar d’una forma secreta, si no, no
reaccionaran.
.

Dimecres:
El llop: es reparteixen uns papers amb uns rols que ningú més ha de saber,
Excursió
Granja aventura

ens sentem tots en rotllana tanquen els ulls i comença el primer torn de nit
el llop es menja un ciutadà, al torn de dia, debateixen qui és el llop

www.paido.org – info@paido.org
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Dijous:
Awako (Togo): es separa l’espai en tres parts, s’escogeixen 2 membres del
Jocs Esportius del Món

grup per fer de falcó i l’altre da gallina, quan la gallina crida la resta del
grup que faran de pollets intentan salvarse, si els atrapan fan de falcons.
Giant’s house (Tanzania): els nois es separen en grup i quan es diu un
animal han de pensar com representar l’animal.
El llop i les cabretes: les cabres han de corre per no quedarse sense casa

Jocs Olímpics Can Roca
2021

pero a cada casa només cap una persona, han de correr per que un llop no
els atrapi, si ho fa, cambiaran els papers.
Les quatre cantonades: es separen en 5 grups, 4 es posen a les cantonades
de la pista i un al mig, quan es faci una senyal han de canviar de lloc, si dos
grups estan al mateix lloc es queda el que arribi primer, el que no te lloc va
al mig i farà la següent senyal

Divendres:
El nus: amb els ulls tancats i el braços cap a dalt caminen entre ells agafantDinàmiques de grup

se les mans, quan s’han agafat tots obren els ulls i han d’intentar desfer el
nus que han format.
crispetas pegades: tots som blat de moro saltant en una paella i tracta d’anar
formant entre tots una bola gegant de crispetes.

*Els Jocs d’aigua i la Piscina seran sempre lúdics i no necessàriament dirigits.
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Monitor/a referent del grup: Sandra Ortega Grup 8 (5è + 6è)
Horari Setmana 2
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
Granja
Aventura Park

Jocs Esportius
del Món

Piscina

10:30
11:00

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

ESMORZAR

11:00
12:30

Decoració de
L’espai
Manualitats

Parc del Castell

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Jocs Olímpics
Can Roca 2021

Piscina

12:30
13:30

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Jocs d’aigua
Jocs Populars

Dinàmiques de
grup

13:30
15:00

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

15:00
17:00

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Excursió amb
Granja
Aventura Park

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Casal de Tarda:
Les Galàxies
Aprenem i
Juguem

Activitats:
Dilluns:
-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
Jocs de
Coneixença

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.

(Dinàmiques de Grup)

-Mímica d’objectes: Un joc ideal per a dos equips. L'administrador lliura un
objecte qualsevol, una persona de cada equip. Els participants elegits hauran
de aixecar-se al davant del seu grup i, a través de la mímica mostrar com es
fa servir l'objecte en qüestió. La resta de l'equip ha d'endevinar l'objecte.
www.paido.org – info@paido.org
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Fer un mapamundi:
cada nen i nena s'inflarà un globus i amb paper, aigua i cola aniran pegant
Decoració de L’espai
Manualitats

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

Dimarts:
-Joc dels continents: Fer cuatre grups, cada grup es un continent. El joc es
con un mata conills pero dividit en 4 grups, l’objectiu es enfonsar es altres
continents matant-los amb la pilota. El grup que enfonsa tots els continents
a guanyat.
Sortida per l’Entorn

-Joc de la bandera per continents: Dos equips amb igual nombre

Castell

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.

Dimecres:
Excursió: Granja

-

Diferents dinàmiques i jocs pel temps lliure.

-

Assaig coreogràfic.

Aventura Park
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Dijous:
Xina: Es col·loquen en cercle i amb les cames obertes, han de tocar la pilota
amb la mà, que ha d'anar pel sòl i intentar ficar gol als companys entre les
cames. Al nen que li fiquen 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·locarse 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.
CARRERA DE RECOLLIR I RETORNAR (Austràlia). Equips. Cadascun
Jocs Esportius del Món

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
-Balls del món: ball Àfrica, salsa y ball espanyol.
Carrera de relleus amb gots d’aigua: Fer carrera de relleus per grups amb

Jocs Olímpics Can Roca

gots d’aigua omplers. El equip que acaba amb mes aigua, guanya.

2021
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Divendres:
- Voley: és un joc de pista entre dos equips de sis jugadors per banda que
es juga colpejant una pilota a la banda contrària per sobre d'una xarxa.
Dinàmiques de grup

Quan la pilota toca el pis o es surt d'una de les dues parts de la pista és un
punt o una oportunitat per treure per a l'altre equip.
-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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