
 

ACTIVITATS DEL CASAL D’ESTIU-2014. Temàtiques setmanals 

Les activitats que El Petit Panda desenvoluparà al casal d’estiu, tenen com a finalitat 

que els nens gaudeixin i desenvolupin la seva competència llingüística, tan en xinès 

com en anglès, sigui quin sigui el seu punt de partida, respectant els ritmes 

d’aprenentatge i procurant una atenció personalitzada. Creem un espai on el nen es 

sent tranquil, estimat i on l’aprenentatge es produeix de forma natural. 

Cada nen, partint del seu nivell, aconseguirà, amb la immersió una ràpida millora del 

coneixement de l’idioma i de les dues cultures. 

Setmanalment hem organitzat un fil conductor que ens ajudarà  amantenir l’atenció i 

l’interès del nen durant tot el mes. 

Compartim, en aquest document les propostes setmanals així com l’horari típic diari.  

Abans del casal organitzarem una sessió informativa per tractar amb més detall les 

activitats  i resoldre qualsevol dubte. 

 

 

 

 

 

 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1ª Activitat del matí. (cançons 

tradicionals)

Presentem la 

Bruixa Xin 

Xin

Ajudem a la 

Bruixa

Ja sóc 

Bruixot/ 

Bruixa

Qué fem els 

bruixots i les 

bruixes

2ª Activitat del matí a l'exterior 

(jocs físics i d'intel·ligència 

espaial)

A la Recerca 

dels 

ingredients

Aprenent a 

ser Bruixot
Fem teatre Tai-Chi

1ª Activitat de la tarda (jocs 

manuals i artístics)
Fem Magia

Fem 

encanteris
Jocs màgics papiroflexia

setmana1 : Ens visita la Bruixa Xin Xin de La Xina

Sortida de 

bruixots al 

Parc de 

Cervantes

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1ª Activitat del matí.  (cançons i 

jocs tradicionals)

Presentem la 

detectiu 

LuLu

On és? I'm Sherlock
Manual dels 

detectius

2ª Activitat del matí a l'exterior 

(jocs físics i d'intel·ligència 

espaial)

A la Recerca 

de les pistes
Busque'm-lo Fem teatre

Les pistes són 

globus….

1ª Activitat de la tarda (jocs 

manuals i artístics)
Fem el mapa Dibuixem

Resolem 

misteris

Resolem 

misteris

setmana2: Resolem misteris amb el Sherlock Holmes

Sortida de 

detectius al 

Parc de La 

Ciutadella



 

 

 

 

 

   

L’horari típic del casal, un dia qualsevol: 

 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1ª Activitat del matí. (cançons 

tradicionals)

Who am I? 

Who're you?

What can I 

do for you?

If I were 

you….

Balls 

tradicionals

2ª Activitat del matí a l'exterior 

(jocs físics i d'intel·ligència 

espaial)

Joc de rol Col·laborem Fem teatre

Jocs 

tradicionals 

exteriors

1ª Activitat de la tarda (jocs 

manuals i artístics)

Fem art Manualitats

Jocs 

d'intel· ligèn. 

emocional

Jocs 

tradiconals

Sortida de 

disfreces al 

Parc de La 

Sagrada 

Família

setmana3 Who am I?

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1ª Activitat del matí. (cançons 

tradicionals)
Ni hao drac!

Ajudem al 

drac

Històries de 

dracs
Si jo fos drac

2ª Activitat del matí a l'exterior 

(jocs físics i d'intel·ligència 

espaial)

Qué menjen 

els dracs?

joc físic 

dragonià
Fem teatre

Jocs 

tradicionals 

exteriors

1ª Activitat de la tarda (jocs 

manuals i artístics)
Fem dracs

On hi han 

dracs?

voleu veure 

dracs?
I'm a writer

Sortida de 

dracs al 

Parc Güell

setmana4: Els dracs!

Dilluns Dimarts Dimecres Divendres

1ª Activitat del matí. (cançons 

tradicionals)

Les 

estacions

i si fos 

hivern?

Quina 

estació ets?

Si jo 

visquès…

2ª Activitat del matí a l'exterior 

(jocs físics i d'intel·ligència 

espaial)

Es estiu! Jocs d'aigua Fem teatre
El Sistema 

Solar

1ª Activitat de la tarda (jocs 

manuals i artístics)
Fem l'estiu

La terra i el 

sol
Astronomia

Fem La 

Terra

setmana5: Astronomia

Hora Activitat Anglès Xinès

8:00 Bon dia nens! √ √

9:00 Benvinguda √ √

9:15 1ª Activitat del matí. √ √

10:15 Esmorçar i temps lliure (sortida al parc)

11:30 2ª Activitat del matí a l'exterior √ √

12:30 Dinem

14:00 1ª Activitat de la tarda √ √

16:30 Berenem √ √

17:00 Acomiadament √ √

18:00 Fins demà! √ √

Idioma
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Sortida de 
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Parc de La 

Sagrada 

Família
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dracs al 
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setmana1 : Ens visita la Bruixa Xin Xin de La Xina

setmana2: Resolem misteris amb el Sherlok Holmes

setmana3 Who am I?

setmana4: Els dracs!

Sortida de 

bruixots al 

Parc de 

Cervantes

Sortida de 

detectius al 

Parc de La 

Ciutadella



Horari del casal d’estiu: 

 

 

 

 

 

Hora Activitat Anglès Xinès

8:00 Bon dia nens! √ √

9:00 Benvinguda √ √

9:15 1ª Activitat del matí. √ √

10:15 Esmorçar i temps lliure (sortida al parc)

11:30 2ª Activitat del matí a l'exterior √ √

12:30 Dinem

14:00 1ª Activitat de la tarda √ √

16:30 Berenem √ √

17:00 Acomiadament √ √

18:00 Fins demà! √ √

Idioma


