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Les activitats en             es fan al Club de
10h a 13h, s'ha de portar esmorzar.

Les activitats en             són excursions de
10h a 17h, s'ha de portar esmorzar, aigua
i dinar.

Pel grup de Telegram
 passarem informació 
i alguna fotografia! 
Truca i apunta't 
a secretaria!
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issabtes
mitjans i mitjanes

D Primer Trimestre

12

EXPOCOLÒNIA

EL GRAN MAPA

PREPARACIÓ de l'EXCURSIÓ

EXCURSIÓ a COLLSEROLA

CUINES DEL MÓN

DRETS DELS INFANTS

FESTIVAL DAU

DIA DE LA DISCAPACITAT

CAGA TIÓ (JOC i JOGUINA)

EXCURSIÓ MIRADOR DEL
SEMÀFOR

SENSE ACTIVITAT
EXCURSIÓ de FAMÍLIES

Isards
Raïdos
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Famílies! Torna el curs i ho fem veient
els vídeos de colònies! No t'ho perdis

Primer dia! Hem trobat uns papers antics
on ens revelen una nova aventura...

Les excursions a la natura són ideals per
descobrir l'entorn natural i cultural.. Però
cal preparar-les, vine al Club per aprendre

Excursió de 10 a 17h a Collserola. S'ha
de portar esmorzar i dinar!

Comencem el novembre amb un taller
de cuina sobre el món! Realitzarem uns
plats per llepar-se els dits!

Que els infants tenim drets és una realitat!
Vine aquest dissabte per donar inici a la
setmana dels Drets dels Infants

Dia de jocs de taula! Marxem a Barcelona
per al festival Dau! Una fira de jocs de
taula per probar-los

Ens hem preparat aquest novembre per
fer una excursió en família, disfrutar de la
tardor i trobar alguna sorpresa... Al
novembre sortirà la informació!

El dia 3 de desembre es celebra el dia de
la discapacitat. Vine al Club per realitzar
jocs que ens apropin a la diferència

Aquest desembre anem al Mirador del
Semàfor, al Prat del Llobregat, d'excursió!

Us animem a venir amb tota la família al
Caga tió que es fa a Bellvitge, allà hi
serem les monitores dinamitzant el matí



Les activitats en             es fan al Club de
10h a 13h, s'ha de portar esmorzar.

Les activitats en             són excursions de
10h a 17h, s'ha de portar esmorzar, aigua
i dinar.

Pel grup de Telegram
 passarem informació 
i alguna fotografia! 
Truca i apunta't 
a secretaria!
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El dia 3 de desembre es celebra el dia de
la discapacitat. Vine al Club per realitzar
jocs que ens apropin a la diferència28
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NOUS REPTES!

EXCURSIÓ

CUINA SALUDABLE

GIMCANA

PREPARACIÓ CARNAVAL

CARNAVAL

SENSE ACTIVITAT

BIBLIOTECA

MUSEU

COLÒNIES DE FAMÍLIES

EXCURSIÖ
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