
 
 
 
 
 
 
 

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

BENVINGUTS/DES al #casalartístic Qui som? Ens coneixem Marquem territori MiniGIMCANA

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

Descobrim els somnis

MÚSICA: La música dels somnis

TEATRE: Representem somnis i els 
seus personatges

SORTIDA AL RIU
Com sonen els somnis?

DANSA: Interpretació dels somnis 

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

Fem samarretes!

MÚSICA: Escolto els somnis 

 TEATRE: Viatgem pel món dels 
somnis

SORTIDA AL PARC PRUDENCI 
BERTRANA

Espantem els malsons!

DANSA: Els malsons

BELLES ARTS: On descansem? 
(grup 2 + grup 4) 

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

On van els somnis oblidats?

MÚSICA: Somio ser músic 

 TEATRE: Construïm un món de 
somnis

SORTIDA AL PARC DE LA SARDANA
L'univers dels somnis

DANSA: Què passa mentre dormim?

BELLES ARTS: En un racó del 
nostre cos (grup 2 + grup 3)

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

Somnis enfangats!

MÚSICA: L'orquestra dels somnis

 TEATRE: Repartim somnis

SORTIDA A LA PLAÇA DE 
L'ESGLÉSIA

Xeringada!

Quin gust tenen els somnis?
DANSA: Mons imaginaris  
MARXEM DE COLÒNIES!

COLÒNIES A MAS PANELLA

GRUP 2: 5 anys 
Programació d’activitats 



 
 
 
 
 
 
PORTAR CADA DIA: Dimecres 5 de juliol i 26 de juliol 

 

■ Esmorzar i aigua 

■ Motxilla 

■ Bata o samarreta vella 

■ Mitjons 
■ Gorra i crema solar els dies de sortida 

 

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

roba interior de recanvi, xeringues i/o pistoles d’aigua. 
 

  

A partir de la primera setmana: A partir de la segona setmana: 

 

Tubs de paper de cuina. 

 

 

Paper de diari i samarreta blanca per pintar/estampar. 

  

 
 

MATERIAL que cal portar 

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


