
POCA PROTECCIÓ

MOLTA PROTECCIÓ

PROTECCIÓ EXTREMA

Monitor: NÚRIA ANDRÉS Grup: F. SUNYER A

Centre d'interès: La Fàbrica dels somnis

dia què fem? què haig de saber? protecció?

Presentació del centre d'interès. Activitats 
relacionades amb el Centre d'interès

El bosc de les fades:  Entrarem en un món màgic ple de 
fades.                                                                                                   
Realitzarem circuits motrius, jocs lúdics, psicomotrius i 
sensomotrius. També hi haurà una estona per les 
manualitats, les danses, els ritmes i les músiques, l'expressió 
corporal, el maquillatge,els racons d'habilitat...

Tarda :  Conta Contes 
Explicarem contes relacionats amb el centre d'interés 
mitjançant tècniques d'expressió.

12 Sortida:  Cosmo Caixa
Ens vindrà a buscar l'autocar i ens portarà al Cosmo Caixa 
on realitzarem una visita pel museu.  Al mateix Cosmo Caixa 
dinarem i si ens dóna temps anirem a l'espai infantil del parc.

Matí : Activitats relacionades amb el Centre 
d'interès

El bosc de les fades.

Tarda : Jocs d'aigua
Jocs amb diferent de material: globus, galledes, mangueres, 
esponges… Haig de portar:  banyador, tovallola, sabatilles 
de piscina i la crema solar.

Matí: Piscina Joan Miró
Activitat lúdica dirigida a la Piscina del Centre Esportiu Joan 
Miró. Cal portar:  banyador (no biquini ni banyador llarg), 
tovallola, sabatilles de piscina i casquet de bany.

Tarda :  Manualitats

 Matí:  Activitat de cloenda
Finalitzarem el torn amb una festa final amb la temàtica de la 
setmana en forma de gimcana amb activitats i proves 
diverses.

Tarda :  Música, danses i ritmes
Aprendrem tot un seguit de músiques i cançons 
acompanyant-les d'unes danses.
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POCA PROTECCIÓ

MOLTA PROTECCIÓ

PROTECCIÓ EXTREMA

Monitor: RAQUEL RUIZ Grup: F. SUNYER B

Centre d'interès: La Fàbrica dels somnis

dia què fem? què haig de saber? protecció?

Presentació del centre d'interès. Activitats 
relacionades amb el Centre d'interès

El bosc de les fades:  Entrarem en un món màgic ple de 
fades.                                                                                                   
Realitzarem circuits motrius, jocs lúdics, psicomotrius i 
sensomotrius. També hi haurà una estona per les 
manualitats, les danses, els ritmes i les músiques, l'expressió 
corporal, el maquillatge,els racons d'habilitat...

Tarda :  Conta Contes 
Explicarem contes relacionats amb el centre d'interés 
mitjançant tècniques d'expressió.

Matí : Activitats relacionades amb el Centre 
d'interès

El bosc de les fades.

Tarda : Jocs d'aigua
Jocs amb diferent de material: globus, galledes, mangueres, 
esponges… Haig de portar:  banyador, tovallola, sabatilles 
de piscina i la crema solar.

13 Sortida tot el dia: Granja de Can Sala
Ens vindrà a buscar l'autocar i anirem de visita a la granja de 
Can Sala, on podrem veure animals i realitzar diversos 
tallers. Cal portar: calçat esportiu, gorra i la crema solar. 

Sortida:  Parc de Joan Miró
Marxarem al Parc del Joan Miró i uns dinamitzadors ens 
faran participar en diferents activitats i tallers.

Tarda :  Manualitats

 Matí:  Activitat de cloenda
Finalitzarem el torn amb una festa final amb la temàtica de la 
setmana en forma de gimcana amb activitats i proves 
diverses.

Tarda :  Música, danses i ritmes
Aprendrem tot un seguit de músiques i cançons 
acompanyant-les d'unes danses.
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POCA PROTECCIÓ

MOLTA PROTECCIÓ

PROTECCIÓ EXTREMA

Monitor: Míriam López Grup: F. SUNYER C

Centre d'interès: La Fàbrica dels somnis

dia què fem? què haig de saber? protecció?

11
Presentació del centre d'interès. Activitats 
relacionades amb el Centre d'interès

El bosc de les fades:  Entrarem en un món màgic ple de 
fades.                                                                                                   
Realitzarem circuits motrius, jocs lúdics, psicomotrius i 
sensomotrius. També hi haurà una estona per les 
manualitats, les danses, els ritmes i les músiques, l'expressió 
corporal, el maquillatge,els racons d'habilitat...

Matí : Activitats relacionades amb el Centre 
d'interès

El bosc de les fades.

Matí:  Conta Contes 
Explicarem contes relacionats amb el centre d'interés 
mitjançant tècniques d'expressió.

Tarda :  Manualitats

13 Sortida tot el dia: Granja de Can Sala
Ens vindrà a buscar l'autocar i anirem de visita a la granja de 
Can Sala, on podrem veure animals i realitzar diversos 
tallers. Cal portar: calçat esportiu, gorra i la crema solar. 

14 Sortida:  Parc de Joan Miró
Marxarem al Parc del Joan Miró i uns dinamitzadors ens 
faran participar en diferents activitats i tallers.

 Matí:  Activitat de cloenda
Finalitzarem el torn amb una festa final amb la temàtica de la 
setmana en forma de gimcana amb activitats i proves 
diverses.

 Jocs d'aigua
Jocs amb diferent de material: globus, galledes, mangueres, 
esponges… Haig de portar:  banyador, tovallola, sabatilles 
de piscina i la crema solar.

12

15



POCA PROTECCIÓ

MOLTA PROTECCIÓ

PROTECCIÓ EXTREMA

Monitor: GEMMA EXPÓSITO Grup: F. SUNYER D

Centre d'interès: Un estiu de conte

dia què fem? què haig de saber? protecció?

Presentació del centre d'interès. Activitats 
relacionades amb el Centre d'interès

El Mag dels Llibres. Els mags de la Lluna aquesta setmana 
ens presenten al Mag dels Llibres, un mag qmolt tranquil i 
savi, amant dels llibres, els contes i les històries 
fantàstiques.                                                                                     
Farem jocs lúdics i preesportius amb innovacions i 
implements diferents, esports de l'antiguitat....L'activitat física 
i la lectura poden anar junts de la mà.

 Tarda: Jocs de taula

Sortida matí: Circuit patinet
Anirem al Parc de Joan Miró a la part de la Dona i l'Ocell i allí 
farem un circuit amb obstacles amb els patinets.

Tarda: manualitats - Reciclajoc

13 Sortida tot el dia: Poble Espanyol
Farem una visita lliure pel Poble Espanyol; podrem aprofitar 
l'indret per a realitzar diferents jocs i concursos de preguntes 
per equips sobre la visita.

Matí:  Activitats relacionades amb el Centre 
d'interès

El Mag dels Llibres.

Tarda : Jocs d'aigua
Jocs amb diferent de material: globus, galledes, mangueres, 
esponges… Haig de portar:  banyador, tovallola, sabatilles 
de piscina i la crema solar.

 Matí:  Activitat de cloenda
Finalitzarem el torn amb una festa final amb la temàtica de la 
setmana en forma de gimcana amb activitats i proves 
diverses.

Tarda : Papiroflèxia
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POCA PROTECCIÓ

MOLTA PROTECCIÓ

PROTECCIÓ EXTREMA

Monitor: DAVID REBULÀ Grup: F. SUNYER 1

Centre d'interès: Joc i Esport

dia què fem? què haig de saber? protecció?

Presentació Joc i esport

Matí: Esport no convencional Atletisme

Matí: Esport convencional Futbol

Tarda: Tardes temàtiques

Entre tots els components del grup o entre els diferents 
grups de la mateixa edat escollirem que fer entre tres tipus 
d'activitats: dinàmiques de grup, dos esports de competició o 
manualitats adequades a l'edat

Matí: Competició dels esport setmanals

Matí: Jocs d'aigua
Jocs amb diferent de material: globus, galledes, mangueres, 
esponges… Haig de portar:  banyador, tovallola, sabatilles 
de piscina i la crema solar.

Tarda: Tardes temàtiques

Entre tots els components del grup o entre els diferents 
grups de la mateixa edat escollirem que fer entre tres tipus 
d'activitats: dinàmiques de grup, dos esports de competició o 
manualitats adequades a l'edat

Sortida Matí: Bici + Platja

Sortint des de l'escola anirem en transport públic. 
Realitzarem un petit recorregut  pel costat del riu Besós i 
aprofitarem per banyar-nos a la platja. Cal portar: banyador, 
tovallola, gorra i la crema solar.

Tarda: Tardes temàtiques

Entre tots els components del grup o entre els diferents 
grups de la mateixa edat escollirem que fer entre tres tipus 
d'activitats: dinàmiques de grup, dos esports de competició o 
manualitats adequades a l'edat

14 Sortida tot el dia:  Passejada Entorn Natural

Anem a passar el dia al parc del Castell de l'Oreneta  a 
Collserola. Realitzarem un recorregut pel parc forestal on hi 
ha una gran varietat de vegetació i diferents tipus d'arbres. 
Dinarem de picnic a una zona habilitada. Haig de portar: 
calçat esportiu, gorra i la crema solar.

Sortida : Diada Multiesportiva Ubae

"El Repte Ubae" . Una festa realitzada al Parc Esportiu de 
Can Dragó on participarem totes les entitats Ubae realitzant 
diferents proves i activitats combinant amb la Piscina. Cal 
portar:  calçat esportiu, banyador, tovallola, sabatilles de 
piscina i la crema solar.

Tarda: Tardes temàtiques

Entre tots els components del grup o entre els diferents 
grups de la mateixa edat escollirem que fer entre tres tipus 
d'activitats: dinàmiques de grup, dos esports de competició o 
manualitats adequades a l'edat
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POCA PROTECCIÓ

MOLTA PROTECCIÓ

PROTECCIÓ EXTREMA

Monitor: RAUL PUIG Grup: F. SUNYER 2

Centre d'interès: Joc i Esport

dia què fem? què haig de saber? protecció?

Presentació Joc i esport

Matí: Esport no convencional Vòlei

Matí: Esport convencional Bàsquet

Matí: Jocs d'equip

Matí: Competició dels esport setmanals

13 Sortida:  Piragua

Anem amb Tren al Club Nàutic de Masnou a passar el dia. 
Aprendrem anar amb piràgua i farem jocs amb els nostres 
monitors. Cal portar: banyador, tovallola, una samarreta 
extra, gorra i la crema solar.

14   Sortida matí: Torneig Esports platja
Agafarem el Tren i anirem a fer un torneig d'esports platja 
amb altres grups a la platja d'Ocata. Haig de portar: 
banyador, tovallola, gorra i la crema solar.

15 Sortida : Diada Multiesportiva Ubae

"El Repte Ubae" . Una festa realitzada al Parc Esportiu de 
Can Dragó on participarem totes les entitats Ubae realitzant 
diferents proves i activitats combinant amb la Piscina. Cal 
portar:  calçat esportiu, banyador, tovallola, sabatilles de 
piscina i la crema solar.

11

12


