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Monitor/a referent del grup: Montse Borràs Grup 1 (P3) 

Horari Setmana 4 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00 9:15 Entrada: Preparació del dia 

9:15 
10:30 

Excursió  
Canal Olímpic 

Sortida per 
l’Entorn 

Activitat de 
YOGA I  

PILATES 
Manualitats Piscina 

10:30 
11:00 

ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR 

11:00 
12:30 

Excursió  
Canal Olímpic 

Parc del Castell 
Jocs Olímpics 
Can Roca 2021 

Manualitats Piscina 

12:30 
13:30 

Excursió  
Canal Olímpic 

Jocs d’aigua  
-  

Jocs Populars 

Jocs d’aigua  
-  

Jocs Populars  

Jocs d’aigua  
-  

Jocs Populars 

Dinàmiques de 
grup 

13:30 
15:00 

MENJADOR MENJADOR MENJADOR MENJADOR MENJADOR 

15:00 
17:00 

Excursió  
Canal Olímpic 

Casal de Tarda: 
La Terra i la 

Lluna 
Aprenem i  

Juguem 

Casal de Tarda: 
La Terra i la 

Lluna 
Aprenem i  

Juguem 

Casal de Tarda: 
La Terra i la 

Lluna 
Aprenem i  

Juguem 

Casal de Tarda: 
La Terra i la 

Lluna 
Aprenem i  

Juguem 

 
Activitats: 

Dilluns: 
 

 

Excursió 

Canal Olímpic 

(Dinàmiques pel temps 

lliure) 

1- Jocs dels Colors: Hi ha un nen/a que la para, i diu: “color, color” i es 

diu un color. Han de còrrer i tocar alguna cosa del color que s’ha dit 

(val la ptòpia roba). La pararà qui sigui l’últim en tocar alguna cosa. 

2- Jocs en rotllana de tornada a la calma. 

 

 

 



   

 

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

 

 

Dimarts: 
 

 

Sortida per l’Entorn: 

Parc del Castell 

 

1- L’Ós mandrós. 

2- L’aranya Peluda 

3- Històries Cooperatives. Contes i histories explicades entre totes i tots. 

 

Dimecres: 
 

Activitat de YOGA I 

PILATES 

(Dirigida per una 

monitora) 

 

1- Dinamitzat per una monitora especialista: Es portarà a terme una activitat 

de Yoga i Pilates amb els nens/es de P3 que durarà una hora. 

2- Relaxació amb la monitora i esmorzar. 

 
 

 

 

Jocs Esportius del Món 

(Dinàmiques de Grup) 

3- Jocs de coneixença - Jo seré: Es fa una rotllana. Un per un van sortint al 

mig de la rotllana mentre els demés piquen de mans. Mitjançant la 

mímica s’ha d’intentar fer entendre als altres quin ofici voldrà exercir 

quan sigui gran. 

4- El meu amic és: Asseguts en rotllana. Amb les cames obertes, es tracta 

de passar-se una pilota mentre el que la té diu: ”El meu amic és”  i intenta 

passar-li la pilota a un nen o nena diferent cada vegada fins que tothom 

l’hagi passat amb tothom i siguin tots i totes amics i amigues. 
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Dijous: 

 

Decoració de L’espai  

-  

Manualitats 

 

Manualitats: Creem mosaics de manera individual per portar a casa. Es 

faran amb cartolina i amb colors, gomets, etc. 

 

Jugarem amb la plastilina. 

 

 

 

Divendres: 
 

Piscina 

+ 

Dinàmiques de grup 

Dinàmiques: 

1- Les estàtues. 

2- Futbol en rotllana. 

3- Pica-Paret amagant l’objecte. 

 

 

 

*Els Jocs d’aigua i la Piscina seran sempre lúdics i no necessàriament dirigits. 
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Monitor/a referent del grup: Raúl Pellicer Grup 2 (P4+P5+1er) 

Horari Setmana 4 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00 9:15 Entrada: Preparació del dia 

9:15 
10:30 

Excursió  
Canal Olímpic 

Sortida per 
l’Entorn 

Jocs Olímpics 
Can Roca 2021 

Manualitats Piscina 

10:30 
11:00 

ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR 

11:00 
12:30 

Excursió  
Canal Olímpic 

Parc del Castell 
Activitat de 

YOGA I  
PILATES 

Manualitats Piscina 

12:30 
13:30 

Excursió  
Canal Olímpic 

Jocs d’aigua  
-  

Jocs Populars 

Jocs d’aigua  
-  

Jocs Populars  

Jocs d’aigua  
-  

Jocs Populars 

Dinàmiques de 
grup 

13:30 
15:00 

MENJADOR MENJADOR MENJADOR MENJADOR MENJADOR 

15:00 
17:00 

Excursió  
Canal Olímpic 

Casal de Tarda: 
La Terra i la 

Lluna 
Aprenem i  

Juguem 

Casal de Tarda: 
La Terra i la 

Lluna 
Aprenem i  

Juguem 

Casal de Tarda: 
La Terra i la 

Lluna 
Aprenem i  

Juguem 

Casal de Tarda: 
La Terra i la 

Lluna 
Aprenem i  

Juguem 

 
Activitats: 

Dilluns: 
 

 

 

Excursió 

Canal Olímpic 

(Dinàmiques pel temps 

lliure) 

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 
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 
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. 
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Dimarts: 
 

 

 

Sortida per l’Entorn: 

Parc del Castell 

 

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. 
2. Rotllana musical: Els alumnes faran una rotllana i faran una serie de sorolls 
cada cop que el monitor faci un moviment. Quan hagin entes la dinàmica seran 
els propis alumnes qui facin els moviments d'un en un. 
3. 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 
alumnes que tinguin aquest hauran de correr cap al monitor i agafaran el 
mocador. 

 

Dimecres: 
 

 

 

Jocs Esportius del Món 

(Dinàmiques de Grup) 

1. El nom quilomètric: Ens seurem formant una rotllana. Comença algú dient el 
seu nom. El següent assegut a l’esquerra dirà primer el nom del seu company i 
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. 
2. Transport d'objectes cooperatiu: Per aquest joc serà necessari transportar 
material (pilotes, cercles, persones, etc) d’un lloc a un altre en equip i sense fer 
servir les mans. Es faran dos grups que hauran de competir en arribar abans que 
els altres. No només es valorarà qui arriba abans, si no que també es tindrà molt 
en compte com s’han posat d’acord i com han transportat l’objecte o la persona. 

 

 

 

Activitat de YOGA I 

PILATES 

(Dirigida per una 

monitora) 

 

1- Dinamitzat per una monitora especialista: Es portarà a terme una activitat de 
Yoga i Pilates amb els nens/es de P3 que durarà una hora. 

2- Relaxació amb la monitora i esmorzar. 
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Dijous: 

 

Decoració de L’espai  

-  

Manualitats 

 
Manualitats: Farem granotes de papiroflexia que saltin, i després els infants les 
podran decorar amb colors. Si sobra temps podem fer més animals i figures de 
papiroflexia. 
 
Jugarem amb la plastilina. 

 

 

 

Divendres: 
 

Piscina 

+ 

Dinàmiques de grup 

1. 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.  
2. Les estàtues: 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. 

 

 

*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 Grup 3 (P5+1er) 

Horari Setmana 4 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00 9:15 Entrada: Preparació del dia 

9:15 
10:30 

Excursió  
Canal Olímpic 

Sortida per 
l’Entorn 

Jocs Esportius 
del Món 

Manualitats Piscina 

10:30 
11:00 

ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR 

11:00 
12:30 

Excursió  
Canal Olímpic 

Parc del Castell 
Jocs Olímpics 
Can Roca 2021 

Manualitats Piscina 

12:30 
13:30 

Excursió  
Canal Olímpic 

Jocs d’aigua  
-  

Jocs Populars 

Jocs d’aigua  
-  

Jocs Populars  

Jocs d’aigua  
-  

Jocs Populars 

Dinàmiques de 
grup 

13:30 
15:00 

MENJADOR MENJADOR MENJADOR MENJADOR MENJADOR 

15:00 
17:00 

Excursió  
Canal Olímpic 

Casal de Tarda: 
La Terra i la 

Lluna 
Aprenem i  

Juguem 

Casal de Tarda: 
La Terra i la 

Lluna 
Aprenem i  

Juguem 

Casal de Tarda: 
La Terra i la 

Lluna 
Aprenem i  

Juguem 

Casal de Tarda: 
La Terra i la 

Lluna 
Aprenem i  

Juguem 

 
Activitats: 

Dilluns: 
 

 

 

Excursió 

Canal Olímpic 

(Dinàmiques pel temps 

lliure) 

El llop Ens posarem tots i totes en rotllana asseguts i amb els ulls tancats. 

Després la monitora s’aixecarà i donarà un cop per l’espatlla a un dels infants, 

doncs aquest serà el llop o lloba del grup. A continuació, obriran tots i totes els 

ulls i a través dels seus actes i preguntes hauran d’esbrinar qui és. També quan 

tothom estigui amb els ulls tancats el llop o lloba haurà d’anant assenyalant a 

algú del grup, i aquest es quedarà caçat/da pel llop o lloba.  

 

El joc dels relleus La monitora agafarà dos objectes, un en cada mà. I els 
infants es posaran en dues fileres. Quan la monitora doni la senyal, els infants 
sortiran el més de pressa 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’últim de la filera de cada grup. 
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Dimarts: 
 

 

 

 

 

 

Sortida per l’Entorn: 

Parc del Castell 

 

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

- Pato, ñato. 

- El llop i les cabretes Cada cabreta (infant) es fica a la seva casa (cer-

cle 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. 

- 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.  

- Pilota prisionera. 

- 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 si-

tuarà el cinquè grup. Quan s’avisi, els que estan a les cantonades s’hau-

ran 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. 

 

 

Dimecres: 
 

 

Jocs Esportius del 

Món 

 

- Al principi acabarem de fer el mural amb les banderes del món que més 

els hi agradi al infants, el qual vam comenzar a realizar la semana ante-

rior. Utilitzarem diferents tècniques de pintures a l’hora de pintar tots i 

totes juntes.  

 

 

Jocs Olímpics Can 

Roca 2021 

 

- La monitora realitzarà un circuit amb diferents propostes de jocs, i 

en equips, anirem realitzant cada un dels jocs proposats. 
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Dijous: 

 

 

Decoració de L’espai  

-  

Manualitats 

 

 

Classe dels dofins!  

 

- Cada infant realitzarà el seu propi cuc. (Necessitarem el cartró dels ous).  

Y en el cas que, hagi vingut un nou infant durant aquesta setmana, aquest farà 
el seu propi dofí, per tal que es senti inclòs en el grup. 
 

 

 

Divendres: 
 

Piscina 

+ 

Dinàmiques de grup 

- 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 distri-

buïts 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. 

- Aranya peluda. 

 

 

*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 4 (2n+3er+4t) 

Horari Setmana 4 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9:00 9:15 Entrada: Preparació del dia 

9:15 
10:30 

Excursió  
Canal Olímpic 

Sortida per 
l’Entorn 

Jocs Esportius 
del Món 

Visita/Expo  
Biblioteca  
Municipal 

Piscina 

10:30 
11:00 

ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR ESMORZAR 

11:00 
12:30 

Excursió  
Canal Olímpic 

Parc del Castell 
Jocs Olímpics 
Can Roca 2021 

Manualitats Piscina 

12:30 
13:30 

Excursió  
Canal Olímpic 

Jocs d’aigua  
-  

Jocs Populars 

Jocs d’aigua  
-  

Jocs Populars  

Jocs d’aigua  
-  

Jocs Populars 

Dinàmiques de 
grup 

13:30 
15:00 

MENJADOR MENJADOR MENJADOR MENJADOR MENJADOR 

15:00 
17:00 

Excursió  
Canal Olímpic 

Casal de Tarda: 
La Terra i la 

Lluna 
Aprenem i  

Juguem 

Casal de Tarda: 
La Terra i la 

Lluna 
Aprenem i  

Juguem 

Casal de Tarda: 
La Terra i la 

Lluna 
Aprenem i  

Juguem 

Casal de Tarda: 
La Terra i la 

Lluna 
Aprenem i  

Juguem 

 
Activitats: 

Dilluns: 
 

 

Excursió 

Canal Olímpic 

(Dinàmiques pel temps 

lliure) 

 

- Diferents dinàmiques de grup pel temps lliure entre les activitats dirigides 

pel personal del Canal Olímpic. 
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Dimarts: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortida per l’Entorn: 

Parc del Castell 

 

Relleus pel túnel: Dos equips en fila índia i amb les cames obertes. L’últim/a de 

cada fila passa al davant reptant per sota les cames dels membres del seu equip. 

Quan arriba al davant fa una senyal perquè surti l’últim/a. I així successivament. 

Guanya l’equip que arribi primer a una distància determinada. Després fem el 

mateix, però reptant amb l’esquena.  

Relleus: Ens col·locarem en grups de 4 i realitzarem diferents tipus de 

desplaçaments:  Individuals: De 4 grapes, reptant, saltant, a la gatzoneta, trepant...  

Per parelles: Aguantant una pilota, amb el peu lligat, agafats de la mà, cavallet, 

fent el carretó… 

Pitxi 

 

El Pitxi és un esport tradicional de Catalunya i consisteix en dos equips que es 

tornen en el seu paper: el colpejador i els llançadors. En el terreny de joc hi han 

diverses bases enumerades que s'han de recórrer en ordre. Llavors, una persona 

anomenada pitxi llença una pilota cap a un colpejador de l'altre equip. Aquest, li 

haurà de donar un cop amb el braç o amb el peu enviant-la lluny; l’equip contrari 

intentarà capturar-la. Si un membre d'aquest equip l'agafa a l'aire quedarà eliminat 

tot aquell de l'equip colpejador que s'hagi mogut de la base, i el que es fa és 

llançar-la al pitxi, el qual, un cop la tingui, 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 en arribar quedarà eliminat. Els 

jugadors que hagin fet una volta sencera tornaran a colpejar. Si la volta es fa d'un 

sol cop l'equip té dret a recupera un eliminat en l'ordre en què ha estat eliminats. 

A partir del moment en què no hi hagi ningú disponible per colpejar la pilota es 

canvien els papers. L'equip que hagi anotat més voltes guanya. 

 

 

 

Dimecres: 
 

 

Jocs Esportius del 

Món 

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·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. 

 

Les bruixes: 4 nens/es la paren i quan atrapen a un nen/a, aquest/a s’ha de quedar 

immòbil amb els braços en creu i només pot ser salvat/a si un company/a li passa 

per sota les cames. El joc acaba quan tothom és atrapat per les bruixes.  

 

- Les parelles: Tothom per parelles. Hi haurà una parella que la pararà. Quan 

atrapa a alguna altra parella, s’intercanvien els rols. Una altra variant és fent 

parar sempre la mateixa parella i eliminant a les parelles atrapades. 
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Jocs Olímpics Can 

Roca 2021 

 

Cursa de relleus amb gots d’aigua: Fer carrera de relleus per grups amb gots 

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

 

 

Dijous: 

 

 

Visita/Expo Biblioteca 

Municipal de 

Castelldefels 

 

Visita, Xerrada i Exposició a la Biblioteca Municipal de Castelldefels Dinosaurica 

dirigida pel personal de la pròpia Biblioteca. 

 

 

 

Decoració de L’espai  

-  

Manualitats 

 

Fem una bandera: Crearem la nostra pròpia bandera del grup amb un mural gran. 

La penjarem al menjador. 

 

 

 

Divendres: 
 

Piscina 

+ 

Dinàmiques de grup 

 

- PISCINA 

- Diferents dinàmiques de grup pel temps lliure de després d’arribar de la 

piscina. 

 

 

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

 


