
 
 
 
Escola Lola Anglada-Escola Artur Martorell 
 
Casal d'estiu infantil 2015.(P-3 a P-5) 
 
Fil conductor: Contes fantàstics: dracs, fades. Nans i aventures!. Per poder treballar els objectius 
anirem conte per conte i ens divertirem mentre treballem els diferents valors com la solidaritat, l'amistat, 
compartir etc... 
 
Horari base de les activitats: 
 
9 a 9:30  Entrada del casal i hàbits ( deixem les coses en el lloc, passem llista, seiem en rotllana). 
9:30 a 10  Esmorzar i espai de joc lliure. 
10 a 12:30  Activitats. 
12:30 a 13:30  Remullada general ( ens muller per refrescar-nos i per treure’ns la sal de la platja). 
13:30 a 14  Ens eixuguem, vestim i preparem per anar a dinar. 
 
 
14 a 15 dinar i temps lliure per jugar. 
 
 
de 15 a 15:30  Entrada al casal de tarda, relaxació, i explicació activitat. 
15:30 a 16:45  Activitat. 
16:45 fins 17h  Recollim i ens preparem per marxar. 
 
 
 
Setmana 1: El drac que plorava 
 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

 
Divendres 

9 a 9:30 Hàbits 
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Hàbits 

9:30 a 10 esmorzar esmorzar 

10 a 12.30  
Jocs de 
coneixement i 
de grup. 
 
 
 
Presentem el 
conte de la 
setmana, 
l'expliquem i 
fem jocs 
relacionats 

Espais:  
 hi han diferents 
espais on els 
infants podran 
participar de 
diferents 
activitats 
lliurement. Els 
espais estan 
relacionats amb 
el conte. 
 
 preparació de 
la festa de la 
tarda 

12.30 a 13:30 remullada remullada 

13:30 a 14 Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Setmana 2:  Fadalalina, la fada sense ales 
 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

 
Divendres 

9 a 9:30 Hàbits Hàbits Hàbits Hàbits Hàbits 

9:30 a 10 esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar 

10 a 12.30 Anem a la platja Hora del conte 
 
 
Decoració 
capses/ calaix 
individuals 
 
Jocs relacionats 
amb el conte 

Anem a fer jocs 
a la platja   
 

Els dijous 
divertits: venim 
amb roba que 
ens vingui gran 
o petita! 
 
Taller: pintem 
una samarreta 
molt estiuenca i 
màgica! 
 
 

Espais: hi han 
diferents espais 
on els infants 
podran 
participar de 
diferents 
activitats 
lliurement. Els 
espais estan 
relacionats amb 
el conte. 
 
 preparació de 
la festa de la 
tarda 

12.30 a 13:30 remullada remullada remullada remullada remullada 

13:30 a 14 Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

 
 Setmana 3: Pere i els quaranta dracs 
 
 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

 
Divendres 

9 a 9:30 Hàbits Hàbits Hàbits Hàbits Hàbits 

9:30 a 10 esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar 

10 a 12.30 Anem a fer jocs 
a la platja 

Hora del conte: 
fem amb teatre 
el conte de la 
setmana. 
 
fem jocs amb 
els personatges 
del conte 

Anem a fer jocs 
a la platja 

Els dijous 
divertits: arriba 
el hivern per un 
dia. Portem 
alguna cosa de 
nadal com 
garlanda, 
barrets de nadal 
o alguna cosa 
d'hivern! 
 
Taller: fem amb 
plastilina el drac 
del conte  
 
jocs de grup i 
espai per jugar 
amb diferents 
materials. 

Espais: hi han 
diferents espais 
on els infants 
podran 
participar de 
diferents 
activitats 
lliurement. 
 
Preparem 
l'actuació per la 
tarda. 

12.30 a 13:30 remullada remullada remullada remullada remullada 

13:30 a 14 Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

 



 
 
 
 
Setmana 4: El príncep respectuós i els nans 
 
 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

 
Divendres 

9 a 9:30 Hàbits Hàbits Hàbits Hàbits Hàbits 

9:30 a 10 esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar 

10 a 12.30  
Anem a fer jocs 
a la platja 

Hora del conte: 
expliquem el 
conte amb 
titelles 
 
fem jocs 
relacionats amb 
el conte 

Anem a fer jocs 
a la platja 

Els dijous 
divertits: 
avui tot serà al 
inrevés, portar 
la roba al  rebés 
i farem que tot 
el dia estigui 
girat 
 
Fem un taller  
de titelles del 
conte 
personatges del 
conte. 

Espais: hi han 
diferents espais 
on els infants 
podran 
participar de 
diferents 
activitats 
lliurement. Els 
espais estan 
relacionats amb 
el conte 

12.30 a 13:30 remullada remullada remullada remullada remullada 

13:30 a 14 Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

 
 
 
 
 
 
 
 Setmana 5: La bruixa cuinera 
 
 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

 
Divendres 

9 a 9:30 Hàbits Hàbits Hàbits Hàbits Hàbits 

9:30 a 10 esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar 

10 a 12.30 Anem a fer jocs 
a la platja 

Ora del conte 
fem una 
representació 
teatral del 
conte.  
 
Jocs relacionats 
amb el conte 
 
 

Anem a fer jocs 
a la platja 

Els dijous 
divertits:  
el dia del 
musical! Direm 
les coses 
cantant! 
 
 
Taller: fem una 
nina bruixa 
  
espai de jocs 

Espais: hi han 
diferents espais 
on els infants 
podran 
participar de 
diferents 
activitats 
lliurement. Els 
espais estan 
relacionats amb 
el conte 

12.30 a 13:30 remullada remullada remullada remullada remullada 

13:30 a 14 Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

 



 
 
 
 
Setmana 6 : Dos nans i dos desitjos 
 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

 
Divendres 

9 a 9:30 Hàbits Hàbits Hàbits Hàbits Hàbits 

9:30 a 10 esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar 

10 a 12.30 Anem a fer jocs 
a la platja 

Ora del conte 
fem una 
representació 
teatral del 
conte. 
Jocs relacionats 
amb el conte 
 
 

Anem a fer jocs 
a la platja 

Els dijous 
divertits: venim 
disfressats de 
casa del que 
vulguem.  
 
 
 
Taller:  
 
fem un quadre 
del conte amb 
diferent 
material 
Espai de jocs 

Espais: hi han 
diferents espais 
on els infants 
podran 
participar de 
diferents 
activitats 
lliurement. Els 
espais estan 
relacionats amb 
el conte 

12.30 a 13:30 remullada remullada remullada remullada remullada 

13:30 a 14 Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

 
 
 
 
Setmana 7 : El conte del drac presumit 
 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9 a 9:30 Hàbits Hàbits Hàbits Hàbits Hàbits 
9:30 a 10 esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar esmorzar 
10 a 12.30 Anem a fer jocs 

a la platja 
Ora del conte 
fem una 
representació 
teatral del 
conte. El drac 
presumit 
 
Jocs relacionats 
amb el conte 
 
 

Anem a fer jocs 
a la platja 

Taller:  
 
fem un quadre 
del conte amb 
diferent 
material 
 
 
Espai de jocs 

Espais: hi han 
diferents espais 
on els infants 
podran 
participar de 
diferents 
activitats 
lliurement. Els 
espais estan 
relacionats amb 
el conte 

12.30 a 13:30 remullada remullada remullada remullada remullada 
13:30 a 14 Preparem per 

finalitzar el matí 
Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

Preparem per 
finalitzar el matí 

 


