
 

Del 25 de juny al 27 de juliol, FES RODAR EL TEMPS! 
 

 

Martina McFly I LA MÀQUINA DEL TEMPS 
 

 
La societat secreta Timeless, amb l’ajuda del Dr.Flipy, ha construït una màquina del temps per               
viatjar d’època en època i robar les cinc essències de la història. Aquestes, protegides pels               
guardians de les essències, són allò més característic de cada època. Amb les 5 essències,               
Timeless pot canviar els esdeveniments de la història, i fer-se amb el poder del present.  
 
Per sort, el Dr.Flipy es penedeix d’haver-los ajudat, així que ha decidit fer una rèplica de la                 
màquina del temps i demanar ajuda a Martina McFly per recuperar les cinc essències i               
tornar-les als seus guardians. Així doncs, els acompanyarem en el viatge a les diferents              
èpoques històriques fent front a Timeless per tal que no obtingui el control de la història.  
 
Passarem per la prehistòria, l’edat antiga, l’època medieval, l’època moderna, i, per últim,             
anirem al passat més immediat. Només així podrem alliberar la història i la humanitat de les                
mans de Timeless. De ben segur que durant el viatge ens trobarem antigues amistats que ens                
ajudaran en aquesta missió... 
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PLANING D’ACTIVITATS 
INFANTIL 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8-9h Acollida Acollida Acollida Acollida Acollida 

9-10h Esmorzar Esmorzar Esmorzar Excursió Esmorzar 

10-11,3
0h 

Gimcana Piscina Jocs d'aigua Parc 

11,30-1
3h 

Taller 

13-15h Dinar Dinar Dinar Dinar 

15-17h Creart Cinema Ludoteca Piscina petita 

 
PRIMÀRIA 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8-9h Acollida Acollida Acollida Acollida Acollida 

9-10h Esmorzar Esmorzar Esmorzar Excursió Esmorzar 

10-11,3
0h 

Taller Piscina Parc Jocs d'aigua 

11,30-1
3h 

Gimcana 

13-15h Dinar Dinar Dinar Dinar 

15-17h Cinema Creart Piscina petita Tic-Tac News 

ATENCIÓ!!!  
*25-29 juny. DIMECRES: Infantil i primària jocs d’aigua. DIVENDRES: Infantil i primària parc. 
*16-20 juliol: DIMECRES: Infantil i primària parc. DIVENDRES: Infantil i primària jocs d’aigua.  
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CRONOGRAMA I EXCURSIONS 

Setmanes Eix d’animació Excursions  

1ª: 25 juny - 29 juliol Viatgem a la prehistòria Parc de l’Oreneta 

2ª: 02 juliol - 06 juliol Viatgem a l’edat antiga 
Torre de Collserola 

 

3ª: 09 juliol - 13 juliol Viatgem a l’edat medieval 
Delta del Llobregat 

 

4ª: 16 juliol - 20 juliol Viatgem a l’edat moderna 
Granja de Can Coll-Font de 

St.Pau (Collserola) 
 

5ª: 23 juliol - 27 juliol Indaguem el present 
-Càmping Gualba (primària) 

 -Parc Turó de Can Mates 
(infanil) 

 

QUÈ HEM DE PORTAR? 

Posat cada dia Dies d’Aigua* - Dimarts, Dimecres i 
Divendres 

-Gorra pel sol 
-Roba còmode o vella que es pugui 
embrutar 
-Sabates esportives o xancletes lligades 

-Banyador (posat si és pel matí) 
-Xancletes lligades 
-Tovallola 
*recordar els canvis esmentats a la pàgina 
anterior! 

Motxilla cada dia Excursions 

-Roba de recanvi 
-Protecció solar 
-Esmorzar 

-Cantimplora (recomanem que sigui d’1L) 
-Dinar 
 

 
Per evitar pèrdues de roba i objectes personals, recomanem que tot vingui marcat             
amb el nom de l’infant. De tota manera, cada dia al migdia i a la tarda traurem la                  
capsa d’objectes perduts per tal que els pugueu recuperar.  
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