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DISSABTE 3 
 

Nom de l’activitat:  OUS, OUS I MÉS OUS!! 

Data de realització: 03/04/2021 Horari de l’activitat:  
De 09:30h a 

13:00h 

 

Objectius: 

 

• Desenvolupar l’habilitat creativa 

• Crear sentiment de grup 

• Passar una bona estona  

Desenvolupament de l’activitat 

Als infants se’ls hi donarà a escollir un dibuix d’un ou de la mona. Els ous es decoraran 
de la manera que l’infant vulgui amb el material disponible a la sala. Una vegada l’infant 
tingui el seu ou acabat, podrà escollir si se’l endú a casa o el deixa a la sala per decorar 
l’espai. 
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DIUMENGE 4 
 

Nom de l’activitat: JOCS DE TAULA 

Data de realització́: 04/04/2021 Horari de l’activitat: 
De 10:00 h a 

13:00 h 

 

Objectius: 

 

• Intercanviar la capacitat creativa 

• Treballar en equip 

• Passar una bona estona 

Desenvolupament de l’activitat 

 
A cada taula de la sala hi haurà un joc de taula, com per exemple El Lince, Jenga, un 
puzle, etc. D’aquesta manera els infants podran decidir en quin joc participen. Després 
d’una partida, se’ls hi donarà als infants l’opció de canviar de joc o proposar-ne un de 
nou.  
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DISSABTE 10 
 

Nom de l’activitat: PAPRIROFLÈXIA 

Data de realització: 10/04/2021 Horari de l’activitat: 
De 09:30h a 

13:00h 

 

Objectius: 

 

• Millorar a concentració 

• Desenvolupar la paciència 

• Millorar la col·laboració  

Desenvolupament de l’activitat 

 Als infants se’ls hi donarà fulles en blanc, que podran personalitzar de la manera que 
més els hi agradi, i escolliran una de les diferents figures de papiroflèxia proposades. Els 
infants tindran l’oportunitat d’endur-se les seves figures a casa o deixar-les a la sala per 
decorar l’espai.  
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DIUMENGE 11 
 

Nom de l’activitat: MOVEM-NOS! 

Data de realització: 11/04/2021 Horari de l’activitat: 
De 10:00 h a 

13:00 h 

 

Objectius: 

 

• Millorar l’esportivitat i el respecte a les normes 

• Treballar en equip 

• Passar una bona estona 

Desenvolupament de l’activitat 

EL MIRALL 
Els infants es posen en parelles i han d’imitar el que fa l’altre, tant en moviment com 
estàtics. 
 
TITELLES 
Els infants es posen en parelles. Sense tocar-se l’un a l’altre, imaginant-se que estan 
connectats per fils invisibles, un infant controla l’altre com a una titella 
 
EL DIRECTOR DE L’ORQUESTRA 
Els infants es posen en rotllana, i es decideix qui serà l’infant que endevinarà qui és el 
director de l’orquestra. L’infant escollit anirà durant 30 segons a fora de la sala perquè 
la resta d’infants puguin decidir qui serà el director de l’orquestra. Un cop el director ha 
estat escollit, la resta d’infants començaran a seguir els gestos o moviments que faci, i 
l’infant que endevinarà qui és el director torna a entrar a la sala. L’objectiu de l’activitat 
es que el director no sigui descobert per l’infant que endevina.  
 
LA FOTO 
Els infants es posen repartits per la sala i es queden quiets. Un dels infants és escollit, 
haurà de memoritzar com estan col·locats els seus companys i anirà entre 30 s – 1 min 
a fora de la sala. Durant aquesta estona alguns dels infants de la sala es canviarà de 
posició subtilment. Quan l’infant fora la sala torni a entrar, haurà d’endevinar quins dels 
seus companys han canviat de posició. L’objectiu de l’activitat es que l’infant que 
endevina ha de ser capaç de recordar les diferents posicions dels seus companys.  
 
LA CADENA DELS MOVIMENTS 
Els infants es posen en rotllana i es decideix qui comença a fer un moviment. Seguin la 
direcció de les agulles del rellotge, es va afegint un moviment a la cadena després de 
repetir els moviments que ja han estat afegits a la cadena. L’infant que s’equivoqui en 
l’ordre dels moviments o en un moviment en concret quedarà eliminat. Guanyarà l’últim 
infant que quedi a la rotllana.  
 
ELS NUMEROS 



 

  

SAM SPORTS EVENTS 6 

 

DOSSIER DE PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS 

S’associarà un numero a una acció (1 = saltar, 2 = girar, 3 = saltar a peu coix, etc). Després 
l’animador dirà números i els infants hauran de fer l’acció corresponent. 
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DOSSIER DE PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS 

DIES SENSE SERVEI PEL TORNEIG COMPTE DE GODÓ 
 

DISSABTE 17 

DIUMENGE 18 

DISSABTE 24 

DIUMENGE 25 
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