
  



Centre d’interès 
Arriba al casal una turista que vol completar la famosa ruta dels 5 oceans, 

però necessita la nostra ajuda, ja que ella mai ha vist el mar! Pel camí 

passarem pels 5 oceans del món, descobrirem els seus continents i les 

cultures i tradicions que aquests tenen... Però no tot serà tan fàcil, ens 

trobarem al malvat senyor POCAPLUJA... 



Els nostres objectius 
• Descobrir i conèixer les diferents formes i estats en què podem trobar 

l’aigua. 

• Conscienciar de la importància que té l’aigua en el nostre dia a dia i 

comportar-se d’una manera responsable amb aquesta. 

• Ser cada vegada més autònoms i independents en els hàbits del dia a dia. 

 



Activitats 
Jocs exteriors  



Gimcanes  



Manualitats  



Cuina  



Activitats sensorials  



Teatre i expressió corporal 



Jocs d’aigua  



Sortides i visites culturals  



Històries fantàstiques i personatges 



 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9.00-9.30 
Benvinguda/ Joc 

lliure 
Racons/ joc lliure Racons/ joc lliure 

Sortida 

Racons/ joc lliure 

9.30-11.00 
 

Jocs exteriors  
Espai de dansa i 

teatre  
 

CUINA 
Activitats 
sensorials 

11.00-11.30 ESBARJO 

11.30-12.45 
Presentació del 
Centre d’interès 

Experimentem 
 

Jocs exteriors  
 

Sortida 
 
 

 
Gimcana  

 
Comiat 12.45-13.30 Jocs d’aigua Jocs d’aigua   Jocs d’aigua 

13.30-15:30 MENJADOR 

15:30-17.00 
 

Experimentem! 
 

Jocs exteriors 

 
Activitat de control 

d'energia 

 
Contes i cançons  

 
 

 
Experimentem! 

 

 

 

 

 



Calendari i horari  

CALENDARI  

Setmana 1 25 al 28 de juny 

Setmana 2 1 al 5 de juliol 

Setmana 3 8 al 12 de juliol 

Setmana 4 15 al 19 de juliol 

Setmana 5 22 al 26 de juliol 

HORARI 

MATÍ  9 a 13:30h 

MENJADOR  13:30 a 15:30h 

TARDA 15:30 a 17h 

Les entrades al casal es faran per la porta d’Infantil  



Caldrà portar: 

Adreçat als infants des de P3 fins a 1r de Primària. 

A partir del 20 de maig i fins al 3 de juny. 

A través de l’enllaç que penjarem al blog i a la web d’Escola Pia. 

 

Inscripció 

• Autorització familiar 

• Fotocòpia de la Targeta SS 

• Full alfa dret d’imatge  



Contacte  
• Correu electrònic: casalscjt@escolapia.cat 

• Telèfon: 646 72 03 26 

• Atenció a les famílies: dimecres de 8:45 a 9:45h a la secretaria de l’escola  

• Blog: https://casalsescolapia.wordpress.com/ 

  

https://casalsescolapia.wordpress.com/



