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Kamp kiDDo  Summer 2019 
 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES ACTIVITATS: 
• Dates: de dilluns a divendres les següents setmanes: 

o 1- 25/06/2019 – 28/06/2019 
o 2- 01/07/2019 - 05/07/2019 
o 3- 08/07/2019 – 12/07/2019 

• Horari: de 9 a 14:00 h.  
• Participants: Per infants de P4 a 2on. Màxim de 10 participants amb dues 

monitores. 
• Espai: Ens trobem al carrer Peris i Mencheta nr.9. Just al costat de Passeig 

Maragall. 

ACTIVITATS PROPOSADES: 
Totes les activitats es desenvolupen 100% en anglès: 

• Setmana 1 –  

o Una setmana de conte Al llarg de la setmana ens visitaran diferents 

personatges de contes popular. Coneixerem les seves històries i els 

ajudarem en les seves aventures. Sortida  a la plaça de les Bugaderes 

d’Horta. 

• Setmana 2 –  

o Benvinguts al circ! Coneixerem els diferents artistes del circ i aprendrem 

a ser trapezistes, malabaristes… Excursió al Parc del Turó de la Peira. 

• Setmana 3 –  

o Las 4 estacions: La fada del temps s’ha adormit i s’ha oblidat que ja ha 

començat l’estiu! Entre tots intentarem ajudar-la per què quan acabi el 

casal ja sigui per fi l’estiu i poguem gaudir de les vacances. Excursió a la 

platja 

Totes les setmanes hi ha diferents activitats planificades: 

Sortides diaries al parc de l’Escola de Música Font d’en Fargues 

Jocs d’interior i exterior  Jocs d’aigua  

Dances i cançons  Gimcanes  

Manualitats/Plàstica  Sortides  
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EXEMPLE D’HORARI 

 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9 a 9:30 

h 

Arribada i benvinguda 

9:30 a 

10:30h 

Joc o gimcana Plàstica 

Sortida 

Joc o gimcana Plàstica 

10:30 a 

11:00h 

Esmorzar i 

temps lliure 

als jardins de 

l’Escola de 

Música 

Esmorzar i 

temps lliure 

als jardins de 

l’Escola de 

Música 

Esmorzar i 

temps lliure 

als jardins de 

l’Escola de 

Música 

Esmorzar i 

temps lliure 

als jardins de 

l’Escola de 

Música 11:00 a 

12:00h 

Cuina Música Cuina Música 

12:00 a 

13:00h 

Psicomotricitat      Joc o gimcana  Psicomotricitat Maquillatge 

13:00h a 

14:00h 

Fruita + 

Activitat de 

comiat 

Fruita + Activitat 

de comiat 

Fruita + Activitat 

de comiat 

Fruita + Activitat 

de comiat 

PREUS 
• Setmana 1 80€ 

• Setmana 2 100€ 

• Setmana 3 100€ 

• 2 setmanes 190€ 

• 3 setmanes 270€ 

• Dies sueltos 20€ 

INSCRIPCIONS 
Les inscripcions es realitzaràn al mateix centre a partir de l’1 d’abril de 2019 

Per qualsevol dubte no dubteu en contactar-nos. 

MOLTES GRÀCIES!! 
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