LLIBRET D’ACTIVITATS
- LA CARRAL 2013 Llar d’Infants i Cicles Infantil i Inicial
LLEGENDES:
LL
P
I

Llar d’Infants
(Parvulari) Cicle Infantil
Cicle Inicial

TIPUS D’ACTIVITATS:




Activitat principal
Activitat complementària

DURADA DE LES ACTIVITATS:

О
Ө

Tot el matí o tota la tarda
Mig matí o mitja tarda (es pot completar el temps amb altres
activitats amb el mateix símbol)

COM TRIAR LES ACTIVITATS?
Nosaltres proposem unes activitats agrupades segons el tema: la granja, el
roure i el pi, els petits animals, etc. Aquestes agrupacions només són
orientatives, ja que es poden combinar totes les activitats que apareixen al
llibret en funció de les vostres preferències. Només s’haurà de tenir en
compte l’edat i la durada de les activitats.
QUANTES ACTIVITATS ES PODEN ESCOLLIR?
Comptant que el 1r dia al matí i l’últim a la tarda no es fan activitats, heu
de triar activitats per omplir els matins, tardes i nits que passeu a casa
nostra. És millor combinar les activitats per tal que els nens ho trobin més
amè: esplai, natura, artesania...
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JOCS:


LL,P,I: JOCS D’ESPLANADA (Ө)
Jocs per a totes les edats a l’esplanada de la casa: de coneixença, de
rotllana, competitius, etc.



LL,P,I: TRADICIONALS (Ө o О)
Una proposta per apropar els infants a les nostres arrels culturals.



P,I: GIMCANA DELS SENTITS (О)
L’Eduard ha perdut els sentits i nosaltres haurem d’ajudar-lo; parant bé les
orelles, obrint els ulls i estant atents a tot el què passa al nostre voltant!
T’hi apuntes?



P,I; AVENTURA DELS INDIS (О)
Aprendrem els costums de les tribus índies d’Amèrica del Nord i aquest joc
de pistes ens portarà a trobar el tòtem màgic, que conté una sorpresa!
 P(a partir de P4),I: GIMCANA TÚNEL DE LES SORPRESES (О)
Superades les proves aconseguim el “carnet d’aventurer”, que ens permet
entrar al túnel de les sorpreses (sala amb passadissos, tobogans, piscina de
boles...).



P,I: FESTA EN BLANC I NEGRE (О)
S’explica un conte, on uns pallassos salven el món de la tristor amb una
festa de paper. Ens fem un nas de pallasso i que comenci la festa!



P,I: AVENTURA INTERGALÀCTICA (О)
Vestits com a autèntics astronautes viatjarem per l’espai exterior, enfilats
dalt d’un coet, per descobrir què hi ha als altres planetes i conèixer els
secrets de l’univers.



P,I: AVENTURA DELS PIRATES (О)
Ens convertirem en corsaris i ens n’anirem a l’aventura, fent un seguit de
proves emocionants i divertides per trobar el tresor pirata.



P,I: AVENTURA DELS BANDOLERS (О)
Vestits com els bandolers, farem tot de proves, cantarem, farem punteria i,
finalment, aconseguirem el “carnet de bandoler” i una dolça recompensa.



I: AVENTURA A L’ÀFRICA (О)
En Cucufé ens ensenyarà com viuen al seu poblat, al mig de l’Àfrica. Ens
disfressarem, ballarem, cantarem, explicarem contes...



I: GIMCANA DE CROMANYÓ (О)
Amb l’ajuda del Crominyó, un vailet molt eixerit, aprendrem a viure com ho
feien a la prehistòria, mentre anem a la cacera del mamut.



I: FEM MÀGIA (Ө)
El monitor farà un petit espectacle de màgia i ensenyarà alguns trucs. Els
nens els practicaran i s’enduran a casa un llibret que explica molts secrets.
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I: JOCS AMB PARACAIGUDES (Ө)
Dinàmiques amb paracaigudes per passar-s’ho bé d’una manera diferent.



I: JOCS DE LA XARXA COOPERATIVA (Ө)
Dinàmiques amb xarxa per treballar la cooperació tot jugant.



I: JOC DEL PLAT VOLADOR (Ө)
Cada equip haurà d’afinar la punteria per encertar el “frisby” a la xarxa de
l’equip contrari.



I: GIMCANA DE JOCS (О)
Recull de jocs de curta durada combinats per fer una divertida gimcana.



I: LA FESTA DELS CISTELLS (О)
Recull de jocs d’estratègia, de rapidesa, d’agilitat... Una innovadora manera
de jugar als relleus, en un espai tancat, o a l’esplanada o fins i tot amb
aigua (per quan fa bon temps).

Esplai de nit:


LL,P,I: JOCS DE NIT
De diferents tipus i adaptats a cada edat.



LL,P,I: CANTADA



LL,P,I: VETLLADA (Discoteca)



P,I: DANSES

I si plou:
A la Carral disposem de molts espais coberts perquè, en cas de mal temps,
els nens puguin jugar amb les gimcanes, concursos, grans jocs, teatre i
altres activitats que tenim preparades per a interior.

Horari dels monitors:
MATÍ:

9:30 – 10:00 Vigilància
10:00 – 13:00 Activitat

TARDA:

14:00 – 15:00 Vigilància
15:00 – 18:00 Activitat

VESPRE:

20:30 – 21:00 Vigilància
21:00 – 22:30 Activitat
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Què han de dur els nens?
La seva roba personal (incloure-hi roba d’abril, un cangur i calçat de
recanvi), el sac de dormir, necesser i una llanterna. Recomanem que portin
motxilla o bossa, en comptes de maleta dura. No cal dur tovalló, no
coixinera, ni llençol de sota ni manta.
No és necessari portar diners.
*

*

*

*

*

Per escollir les activitats, o si necessiteu més informació, us agrairem
que truqueu, com a molt tard, 3 setmanes abans de venir de colònies.
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