
 
 
 
 
 
 
 

dilluns 26 de juny dimarts 27 de juny dimecres 28 de juny dijous 29 de juny divendres 30 de juny

BENVINGUTS/DES!

Ens coneixem

Sabeu què és la lluna?

Activitats sobre la lluna

I un somni?

Activitats sobre els somnis
SORTIDA AL RIU

Expliquem un conte

Juguem una mica?

dilluns 3 de juliol dimarts 4 de juliol dimecres 5 de juliol dijous 6 de juliol divendres 7 de juliol

Experimentem...

Amb el tacte!

TEATRE: Representem somnis i els 
seus personatges

MÚSICA: La música dels somnis

DANSA: Interpretació dels somnis

Descobrint...

SORTIDA AL PARC DE LA PISTA DE 
L'AMISTAT

BELLES ARTS: Cada persona és un 
univers (grup 1 + grup 2)

Treball intergrups 
dilluns 10 de juliol dimarts 11 de juliol dimecres 12 de juliol dijous 13 de juliol divendres 14 de juliol

Escoltem una història

Dibuixem amb la foscor!

TEATRE: Viatgem pel món dels somnis

MÚSICA: Escolto els somnis

DANSA: Els malsons

Llum i ombres
SORTIDA AL PARC DE LA SARDANA

BELLES ARTS: On descansem? 
(grup 1 + grup 3) 

Treball intergrups 
dilluns 17 juliol dimarts 18 de juliol dimecres 19 de juliol dijous 20 de juliol divendres 21 de juliol

Quin és el meu somni?

A la recerca del món dels somnis

TEATRE: Construïm un món de somnis

MÚSICA: Somio ser músic

DANSA: Què passa mentre dormin?

Juguem entre tots!

SORTIDA AL PARC PRUDENCI 
BERTRANA

BELLES ARTS: En un racó del 
nostre cos (grup 1 + grup 4)

Treball intergrups 
dilluns 24 de juliol dimarts 25 de juliol dimecres 26 de juliol dijous 27 de juliol divendres 28 de juliol

On és la lluna?

Atrapem els malsons

TEATRE: Repartim somnis

MÚSICA: L'orquestra dels somnis

DANSA: Mons imaginaris

Fem figures!

SORTIDA A LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA

Donem color a la vida amb retalls i 
formes!

FESTA FINAL!

GRUP 1: 4 anys 
Programació d’activitats 



 
 
 
 
 
 

Dijous 29 de juny, 6 de juliol, 13 de juliol, 20 de juliol i 27 de juliol 

 

Crema solar, gorra, tovallola lleugera, xancletes lligades, banyador, 

roba de recanvi. 

 

Opcional: pistoles d’aigua i/o xeringues d’aigua 

 
 

PORTAR CADA DIA: 
 

■ Esmorzar i aigua 

■ Motxilla 

■ Bata o samarreta vella 

■ Mitjons 
■ Gorra  

 

MATERIAL que cal portar 

Segueix el dia a dia del #casalartístic a 
www.casalartisticteatreclave.wordpress.com 


