
  
 

Benvolgudes famílies: 

 

 Aviat arribarà el Juny i la seva corresponent jornada intensiva, així doncs us volem oferir organitzar, 

les “Tardes de Juny”. 

   La nostra proposta, sempre adaptables a les edats dels infants, inclou les següents activitats: 

 

Amb aquestes activitats pretenem treballar i  assolir els següents objectius: 

 Que els nens i nenes aprenguin a expressar-se i relacionar-se amb altres nens i nenes de 

forma creativa i divertida. 

 Promoure el desenvolupament de la sensibilitat i creativitat a través d’Arts plàstiques, com 

les manualitats, modelatge i pintura. 

 Aprendre a relacionar-se, respectar i a treballar en equip a través de l’esport. 

 

ACTIVITATS INFANTIL.: 

Racons: diferents tipus d’activitats a l’hora com: teatre, jocs, racons amb joguines didàctiques, etc 

Tallers: On realitzarem diferents manualitats, amb materials diversos. 

La capsa màgica: a través dels contes tradicionals juguem amb disfresses i maquillatge fantàstic. 

Jocs de pati i gimcanes: jugarem a jocs tradicionals , d’equip , etc gimcanes i jocs de fireta . 

 

ACTIVITATS DE 1er A 6é: 

Jocs de pati i gimcanes: jugarem a jocs tradicionals , d’equip , etc gimcanes i jocs de fireta . 

Multi esports: practiquem els diferents esports amb la diversió d’acabar  xops d’ aigua. 

Jocs d’ aigua: diferents jocs  tots passats per aigua. 

 

IMPORTANT: 

Els nens i nenes de primària hauran de portar el banyador i la tovallola cada dia, ja que després 

d’haver realitzat l ‘ activitat ens esperen diferents jocs d’aigua al pati que ens ajudaran  a fer passar la 

calor. 

Els nens i nenes d’infantil realitzaran els jocs d’aigua tots els divendres. És important que tots els nens 

portin gorra i crema per protegir-se del sol. 

 

 

   DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P3,P4,P5 Racons Tallers La capsa màgica 

Jocs de pati i 

gimcanes 

 

Jocs d’aigua 

 

1er,2on,3er  

Jocs 

d’aigua 

 

Multi esports 
Jocs d’aigua 

 

4rt,5é,6é 



 

 

 

Del 10 al 21 de Juny. 

      De 15h a 16’30h 

 

 

 

Tots els dies : 60€ 

Dia esporàdic: 7€/ dia 

 

 

RECORDEU!! 

CASAL D’ ESTIU I 

ESCOLES OBERTES 2019 

ESCOLA ESTEVE 

BARRACHINA 

MÉS INFORMACIÓ: 

www.zonadejoc.com 

 

 

           

 

 

 

                    

 

 

 

 

                        

FULL D ’INSCRIPCIONS TARDES DE JUNY    

DADES DEL INFANT: 

Nom i cognoms:  Curs: Data de naixement: 

DNIPASS/NIE: 

 

Al·lèrgies conegudes: 

 

  

 

DADES DEL PARE, LA MARE O EL/LA TUTOR/A LEGAL: 

Nom i cognoms: 

 

DNI/PASS/NIE: 

Domicili: Població i codi postal: 

 

Telèfon fix: Telèfon mòbil: 

 

Persona de contacte: e-mail: 

 

 

DIES D’INSCRIPCIÓ :     (marqueu amb una x) 

10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 

           

                        

 total :______________€ 

 Si us plau, marqueu els dies i adjunteu el justificant de pagament amb la inscripció amb una copia del 

DNI I CATSALUT.  

DATA D’ INSCRIPCIONS I PAGAMENT: 

Fins el 2 de Juny, a Zona de Joc, carretera de les costes  nº 40 de 9’00 a 20’00h. 

O via e-mail, a zonadejoc@hotmail.com 

  Nº Compte ES65 2100 4432 9902 0010 8026 
 

                              Poseu noms i cognoms del infant a l’ingrés. 


