
 
 
 
 
 
 
 

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

Posem-nos cara i somriures: Qui 
dius que qui?

Un misteri molt misteriós
Ens plantegem preguntes i… més 

preguntes
Busquem respostes! Seguim fent pinya!

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

Una llum molt curiosa SORTIDA AL RIU: riuegem!

TEATRE: Representem personatges 
imaginaris

MÚSICA: La música de nit

DANSA: Els interpretem

Llum i ombres 

Treball intergrups

  BELLES ARTS: Cada persona és un 
univers (grup 3 + grup 4)

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

Som creadors de S…..S
SORTIDA AL PARC PRUDENCI 

BERTRANA
TEATRE: Què ens agradaria ser/fer?
MÚSICA: Què escolto quan dormo?

DANSA: Els malsons

Històries imaginàries

Treball intergrups

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

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

Els caçadors de la diversió! SORTIDA A LA PISTA DE SANT ANDREU

TEATRE: Construïm un món 
imaginari

MÚSICA: Somio ser músic

DANSA: Què passa mentre dormim?

Què passarà?

Treball intergrups

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

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

Junts construïm camins, llocs i 
travessem fronteres

SORTIDA A LA PISTA DE L'AMISTAT
TEATRE: Construïm històries

MÚSICA: L'orquestra imaginària

DANSA: Mons imaginaris  
Lliguem fils i il·lusions!

MARXEM DE COLÒNIES!

COLÒNIES A MAS PANELLA

GRUP 3: 6 - 8 anys 
Programació d’activitats 



 
 
 
 
 
 
PORTAR CADA DIA:   

 

■ Esmorzar i aigua 

■ Motxilla 

■ Bata o samarreta vella 

■ Mitjons 
■ Gorra i crema solar els dies de sortida 

  

   

Dilluns 3 de juliol Dimarts 4, 11 i 18 de juliol   Dimarts 25 de juliol 
 

 

Un pot de vidre tipus conserva (buit). 

 

Crema solar, gorra, tovallola lleugera, xancletes 

lligades, banyador. 
 

 

Crema solar, gorra, tovallola lleugera, 

xancletes lligades, banyador i samarreta 

vella. 

 
   

 

MATERIAL que cal portar 

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


