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El nostre projecte té com a objectiu fomentar la tria personal de cada nen i nena 
d’acord als seus interessos i afinitats, oferint una àmplia gama d’activitats per tal de 
deixar escollir a l’infant la descoberta i aprenentatge que vol realitzar.

Per aconseguir aquest objectiu, dividirem les tardes de juny en quatre espais: 
mou-te! (esport), crea! (tallers i manualitats), culturitza’t! (cinema i lectura) i casolà 
(feines domèstiques). Cada dia l’infant podrà gaudir d’una activitat diferent en cada 
espai. Cada activitat tindrà una durada d’una hora. Així doncs, al llarg del dia, el nen 
o nena podrà passar per dues activitats diferents. Però al llarg del mes, per 12 acti-
vitats diferents, d’una àmplia oferta i varietat temàtica.

A més, un dia a la setmana el dedicarem a un taller de sardana; i un altre, realitza-
rem una excursió educativa per Calaf.

La idea de crear aquestes tardes de juny és fomentar la voluntat de decisió, organit-
zació, indagació i descoberta de cada nen i nena.

CALENDARI

  DLL   DM   DC   DJ   DV

  5   6   7   8           9

          12           13   14           15          16

         19          20   21



DILLUNS 5

SARDANA + Taller de decisionS
En aquesta tarda els alumnes realitzaran una hora de sardana dividida amb dues 
parts.
L’altra hora es durà a terme el Taller de Decisions, on s’explicarà les tardes de juny 
i se’ls donarà un calendari amb les activitats per tal de que ells puguin organitzar-se 
segons les seves preferències.

castellers
pintar amb

els peus
cinema fem 

germinats

Els alumnes escolliran una pel·lícula dintre d’una cartellera acotada. Si la pel·lícula dura més d’una hora, la 
podran acabar de veure el següent dia de cinema.

PRIMERA EXCURSIÓ
Els alumnes es dividiran en dos grups segons les edats. El primer dimecres un grup 
realitzarà una excursió i el segon dimecres l’altra; i a l’inrevés.

excursió 1

coneixem  
el  casc  antic  
de  Calaf!

excursió 2

joc 
d’orientació!

DIMARTS 6

DIMECRES 7



yoga
creem un

debat
lectura

cuinem un 
bon plat

Aprendrem a llegir en veu alta contes, a escoltar els companys mentre llegeixen i entendre la lectura d’una 
manera dinàmica i àgil.

acro esport
taller de

fotografia
cinema fem 

bricolatge

Entrem en un set de rodatge. Aprendrem direcció de fotografia, a com col·locar la càmera i la il·luminació; 
aprendrem direcció artística, com maquillatge i perruqueria, vestuari, direcció d’actors; etc.

SARDANA + crear i jugar al dixie
En aquesta tarda els alumnes realitzaran una hora de sardana dividida amb dues 
parts.
L’altra hora es durà a terme el taller de crear un dixie, un joc de cartes on els alum-
nes dibuixaran i crearan cada carta. Tot seguit, podran jugar amb el joc que han 
creat ells mateixos.

DIJOUS 8

DIVENDRES 9

DILLUNS 12



JOCS 
TRADICIONALS

moviment
conscient

LECTURA cuinem un 
bon plat

SEGONA EXCURSIÓ
Els alumnes es dividiran en dos grups segons les edats. El primer dimecres un grup 
realitzarà una excursió i el segon dimecres l’altra; i a l’inrevés.

excursió 1

coneixem  
el  casc  antic  
de  Calaf!

excursió 2

joc 
d’orientació!

YOGA
pintar amb

els peus
CINEMA

fem un
coixí

DIMARTS 13

DIMECRES 14

DIJOUS 15



fem 
massatges

lectura
fem 

germinats

Cada nen i nena podrà proposar un esport preferit el dia abans per jugar amb tots.
A través de la “mà innocent” aniran sortint els esports; els quals anirem canviant 
cada 15 minuts.

porta el
teu esport

Per acabar les tardes de juny, farem amb una excursió tots junts a la piscina municipal de Calaf. Estem a 
l’espera de confirmació de la piscina. Si al final no ens la deixessin, l’activitat pensada és una Festa Holi.

anem a la piscina!    o   festa  holi!

DIVENDRES 16

DIMECRES 21

creem un
debat

LECTURA
FEM UN 
COIXÍ

CASTELLERS

DIMARTS 20

moviment
conscient

cinema
fem 

bricolatge
acro esport

DILLUNS 19



- Cada dia es reservaran els 15 minuts finals per fer neteja entre tots.

- La coordinació i el monitoratge es prenen el dret de canviar o modificar les activi-
tats segons criteris interns per tal de garantir el millor funcionament.

- Es necessitarà mínim 4 monitors, un per cada espai, a més de l’equip de coordi-
nació. Depenent de la quantitat de nens i nenes, serà necessària la contractació de
més monitors. Comprenent que un monitor pot abastar 10 infants com a màxim.

A part dels 4 espais hi haurà un 5è espai:

EL 5è ESPAI

Un espai ambientat al relax, on l’infant podrà anar-hi sempre hi quan ho necessiti. 
Entenent la demanda de soledad, reflexió i calma com una petició essencial i 
imprescindible a nivell educatiu.

sala de
meditació

COORDINACIÓ:
Mercè Biosca
Bet Miquel

MONITORS:
Marc Antoni Lladó
Cristina Montaner
Maria Garcia
Sergi Serra*

MONITORS EXPERTS:
Dijous 8 i 15:
Thania Paulini (taller de yoga)

Dilluns 5 i 12:
Fransesc Latorre (taller de sardanes)

OBSERVACIONS

PROPOSTA MONITORS



CALENDARI
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PORTA EL
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GERMINATS

ACRO ESPORT

DILLUNS 19
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FEM

BRICOLATGE
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*Calendari a imprimir per cada nen/a.
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