
    

 
 
 
CONTES!                SORTIDES!      
         
        
INICIACIÓ A L’ ESPORT! 
 

 
ROBÒTICA!       ENGLISH!             

    
 

LLENGUATGE DE SIGNES!    
 

 
NATACIÓ!      GIMCANA! 
 
    CANÇONS! 

 
JOCS!          

MANUALITATS 
 

ESPLAI D’ESTIU 2019 – EDUCACIÓ INFANTIL 

Del 25 de juny al 19 de juliol – Alumnes de P3 a P5 

 CURSET D’ESTIU AL PETIT ESTEL 



ESPLAI - 2019 
 
Benvolguts pares, mares, nens i nenes,  
 
En aquest dossier trobareu les dates de les activitats i sortides que realitzarem al 
llarg de l’Esplai, així com els materials que haureu de portar i les normes que 
haurem de seguir per tal d’aconseguir una bona organització. 
 
Agraïm la confiança a les famílies repetidores i donem la benvinguda a les noves 
d’aquest any. 
 

MONITORES DE L’ESPLAI 
  

Montse Marinel·lo, Sílvia Condeminas, Laura Guillén, Laura Navarro, Cristina Díaz, 
Anna Camarasa (monitora de piscina) i Mireia Gil (monitora d’anglès). 
 
Comencem l’esplai el dia 25 de juny i l’acabem el 19 de juliol. El dia 1 de juliol no hi 
ha esplai ja que és dilluns de Festa Major.  

 
NOVETATS IMPORTANTS  PER A PASSAR-NOS-HO MOLT BÉ 
 

 
- Samarreta per a tots els nens i nenes que han fet la preinscripció dintre el 
termini establert. 

 

- Festassa de MIG Curset. Equiparem l'Escola Nova amb una pista elàstica i 
dos tobogans inflables amb aigua per refrescar-nos!  

 

- Festassa de FINAL DE CURSET. Gran Festa de l'Escuma! 

 

- Taller d'estampació de samarretes. Tots els nens que l'última setmana fan 
l'esplai hauran de portar una samarreta blanca. (Abans del 12 de juliol). 

 



 
CALENDARI D’ACTIVITATS (MATINS) 

 
Activitats dels nens de P3 (matins) 

 

24 -  

  

25 -  

Presentació de grup 

Taller d’enfilar, 
maquillatge i jocs en 
anglès. 

 

26-  

Activitat al Museu 
de la Ciència:   

" EXPORA " 

27 -  

Pastetes al sorral  

Guerra d'aigua  

28 -  

Sortida al parc de 
Sant Jordi  

1 2  

 Taller de 
manualitats 

3 - 

Piscina 

Anglès : 
PSICOMOTRICITAT  

4-  

Taller de 
manualitats 

5 –  

CASTELLS INFLABLES I 
TOBOGANS D’AIGUA 

 

8 -  

Piscina 

Anglès : 

JOCS 

9 -  

Taller de cuina 

10 -  

Piscina 

Anglès : 

CONTES 

11 -  

Granja Can   

Pidelaserra 

12 -  

Taller de 
pintura  

 Guerra d'aigua  

15 -  

Taller de 
manualitats: 
Estampació de 
samarretes  

16 -  

Piscina 

Anglès: CANÇONS 

17 -  

Taller de 
manualitats: 
Estampació de 
samarretes 

18 -  

Piscina 

Anglès: TITELLES 

19 -  

Cloenda: 

FESTA DE L’ESCUMA 

I 

XOCOLATADA 

 
 
IMPORTANT!!! Els nens de P3 han de portar mitjons el dia que van al Museu, 26 de 

juny. Sense mitjons no podran fer l'activitat!!! (directriu del Museu) 

 
 
 
 
 



Activitats dels nens de P4 i P5 (matins) 
 
 
 

24 -  

 

25 -  

Presentació de grup 

Taller d’enfilar, 
maquillatge i jocs en 
anglès. 

26 - 

Pastetes al sorral  

Guerra d'aigua 

27 –  

Activitat al Museu 
de la Ciència:  

"EL COLOR DE LA 
LLUM" 

28 -  

Sortida al parc de 
Sant Jordi 

1 2 -  

Piscina  

Anglès : 
PSICOMOTRICITAT 

3 - 

Taller de 
manualitats 

4-  

Piscina 

Anglès : JOCS 

5 –  

CASTELLS INFLABLES 
I TOBOGANS 

D’AIGUA 

8 -  

Taller de cuina 

9-  

Piscina 

Anglès : CONTES 

10 -  

Taller de 
manualitats 

11 -  

Granja Can   

Pidelaserra 

12 - 

Taller de 
pintura 

 Guerra d' aigua  

15 -  

Piscina 

Anglès: CANÇONS  

16 -  

Taller de manualitats: 
Estampació de 
samarretes  

17 -  

Piscina  

Anglès : TITELLES 

18 -  

Taller de 
manualitats: 
Estampació de 
samarretes 

19 -  

Cloenda: 

FESTA DE 
L’ESCUMA 

I 

XOCOLATADA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



AVISOS IMPORTANTS. Cal  llegir la normativa que hi ha a continuació. 
 
 
*Els dies de piscina a La Nova 
 

- 20 minuts d'activitats dirigides i 20 minuts més, d'activitats lliures a l'aigua. 
- Els dies de piscina cal que els nens hagin esmorzat a casa. 
- Cal que portin el banyador posat de casa.  
- Cal portar la samarreta de l'equipament de l'Escola.  
- Cal portar a la motxilla la gorra de bany, les sabates de goma adaptables, la tovallola, una 

tovalloleta petita per als peus i la roba interior per l’hora de vestir-se. Tot  marcat amb el 
nom.   

- Dies de piscina de cada grup: 
P3       = 3 - 8 - 10 - 16 - 18 (total 5 dies)  

   P4 i P5  = 2 - 4 - 9 – 15 - 17  (total 5 dies) 
 

AVíS IMPORTANT: Els dies de piscina el nens han de venir 
directament a l'Escola Nova (Entrada C/ St Quirze, 39-41).  

*Els dies d’esport: Els nens han de venir amb bambes i roba còmoda.  

*Els dies que fem guerra d’aigua: Els nens han de portar el banyador i la crema protectora 
posats de casa. També cal portar una motxilla amb una tovallola, xancletes lligades, i la roba 
interior per l’hora de vestir-se. Tot marcat amb el nom. 

 

 

 

*A les sortides al museu, excursió... 

Els nens han de portar la SAMARRETA DE L'ESPLAI, el pantalonet i els mitjonets de l'Escola. 

 

 

 

RECORDEU!!! Els nens de P3 han de portar mitjons el dia que van al Museu, 26 de juny. 

Sense mitjons no podran fer l'activitat!!! (directriu del Museu) 



* Festa de meitat de l’esplai: Castells inflables i tobogans d’aigua 

Els nens han de portar el banyador i la crema protectora posats de casa. També cal portar una 
motxilla amb una tovallola, xancletes lligades, i la roba interior per l’hora de vestir-se. Tot 
marcat amb el nom. 

 

 

 

 

* A la sortida a la Granja 

El dia 11 anem a la Granja Escola Can Pidelaserra. Visitarem la granja, realitzarem un taller i 
pujarem en carro.  

Arribem a 3/4 de 5 al Passeig, on s’han de recollir els nens i nenes. 

* Festa de comiat: Xocolatada, Festa de l’Escuma i Trenquem l’olla 

Esmorzem a l’Escola! (No heu de portar esmorzar) 

Els nens han de portar el banyador i la crema protectora posats de casa. També cal portar 
una motxilla amb una tovallola, xancletes lligades, i la roba interior per l’hora de vestir-se. 
Tot marcat amb el nom. 

 

 

 

 

* Avís pels nens de l'Esplai que no són de l'Escola 

A les sortides, els nens han de portar la samarreta de l'Esplai i un pantalonet blau marí.  

 
AVIS IMPORTANT: Els nens que no participen a les sortides no podran venir a l'Escola. 
Tots els monitors seran fora a la sortida, no hi haurà monitors. 

 
 



CALENDARI D’ACTIVITATS (TARDES) 
Cada tarda els nens realitzaran  tallers: 

          

 
 
 

Robòtica (amb la Laura Navarro):  

En aquest taller, els infants fomentaran la creativitat, el pensament lògic, el pensament computacional... a 

partir d’activitats de raonament i l’ús de robots per tal d’assolir els reptes proposats per la mestra. 

 

 

Llenguatge de signes (amb la Laura Guillén):  

En aquest taller, els infants s’iniciaran en l’idioma gestual, treballant la comunicació amb el cos i l’expressió 

facial. D’aquesta manera descobreixen una nova forma de comunicar-se, aprenen nou vocabulari i se 

sensibilitzen davant una minusvalidesa. 

 

 

Manualitats en anglès (amb la Mireia Gil):  

En aquest taller els infants podran fer volar la seva imaginació i desenvolupar les habilitats creatives dins 

d'un context on l'anglès serà la llengua vehicular. 

Cada setmana, els nens d'infantil rebran la visita d'una caixa màgica que els proporcionarà els materials 

amb el quals podran experimentar diferents tècniques  artístiques. 

 

    

MOLT BONES VACANCES! 

Atentament, els Monitors de l’Esplai 

 
 
 

 
--  TTaalllleerr  ddee  rroobboottiiccaa  --  TTaalllleerr  ddee  lllleenngguuaattggee  ddee  ssiiggnneess    

––  TTaalllleerr  ddee  mmaannuuaalliittaattss  eenn  aannggllèèss    



 
AUTORITZACIÓ PER ANAR A LA GRANJA.       JULIOL 2019 
 
 

El dijous dia 11 de juliol, els nens de P1 grans, P2, P3, P4 i P5, anirem tot el dia d’excursió a la granja 

" Can Pidelaserra”. Visitarem la granja, realitzarem un taller i pujarem en carro. 

El preu de l’excursió és de 22 € 

 

Sortirem de l’Escola a les  9:30 h i tornarem a les 16:45 h al Passeig. 

 Cal venir esmorzats de casa . 

 Tothom ha de dur un recanvi de roba dins de la motxilla. 

 Tothom ha de portar el dinar i la beguda. 

 Tothom ha de venir amb la samarreta de l'Esplai, els pantalonets i mitjonets 

de l'equipament de l'Escola. 

 Cal retornar l’autorització abans del dia 14 de juny a Secretaria. 

 
 
 

_____________________________________________________________________ 

Jo, pare, mare o tutor __________________________________ amb el número de DNI 

_________________,autoritzo el meu fill / a _____________________________________ , a 

participar a la sortida que l’Escola organitza el dia 11 de juliol de 2019 a la Granja  Escola Can 

Pidelaserra. 

També autoritzo les primeres atencions del monitor per guarir els nens. 

 

Signatura 

 


