
AMPA ESCOLA 
TAULA RODONA

Agost i Setembre



ASPECTES PEDAGÒGICS



AMBIENTACIÓ

Aquest estiu viatjarem a través del
temps! Aquesta gran aventura a
través de més de 4.000 anys
d’història ens permetrà descobrir les
etapes més rellevants viscudes a
Barcelona!



Evolució setmanal del centre d’interès

Setmana Temàtica Sortida

1r TORN Som investigadors Parc de l’Oraneta

2n TORN Prehistòria Museu arqueològic de les 
Mines de Gavà

3r TORN Edat Antiga Museu d’Història de 
Barcelona

4t TORN Edat Mitjana Castell de Gelida

5è TORN Edat Moderna Parc Natural de Collserola

6è TORN Edat Contemporània Parc de la Maternintat +  
Festa final del casal



OBJECTIUS
Fomentar un ambient d’igualtat i convivència plena 

participant d’un marc on ells són els protagonistes de l’educació. 



LES ACTIVITATS



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Benvinugda + 
identificadors + 

Personatge

Gimcana que
ens farà
descobir

l’època on
vivim!

PISCINA
Esport al barri EXCURSIÓ

CULTURAL

Taller Cine Fòrum Taller de 
cuina



Esport al Barri

Un matí de cada setmana ens aproparem als recursos del barri amb el 
desenvolupament d’un esport específic, com per exemple:

- Escalada

- Atletisme 

- Esgrima

- Cursa d’orientació

- Bèlit



ASPECTES TÈCNICS



HORARI
8.00-9.00: Servei de mainadera

9.00-9.30: ENTRADA + Rebuda

9.30-10.00: Jocs de cohesió i bon dia!

10.00 – 10.30: Esmorzem + temps lliure

10.30 – 11.45: Activitat del matí (11.45 ens preparem per la remullada). 

12.00 – 12.40: Remullada

12.40 – 13.00: Canvi roba + Parar taula 

(Nens i nenes de mitja jornada es preparen)

13.00 – 14.15: Dinem

14.15 – 15.00: Temps lliure + Racons (Es dóna la opció per P3 qui vulgui fer la migdiada)

15.00 – 16.30: Activitat de tarda

16.30 – 17.00: Recollim + higiene personal  + Cançó del casal

3 OPCIONS: 
Jornada completa 

Mitja jornada
Mitja jornada amb

dinar



LA NIT DEL CASAL 

- 20.00 començem
- Primària
- Sopar per compartir
- Esmorzar: llet, cereals, suc, 
madalenes/galetes.
- Dormir: màrfega + sac a una aula. 
- Bona nit a les 23.00
- Bon dia a les 8.00 (mainadera de matí
es fa igual)  + esmorzar
- A les 9.00 s’obra la porta per la resta i marxem
d’excursió. 


