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Temporalització 

Abril 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

                   Laboral                       Opcional (servei extra)                  Festiu/Lliure 

L’horari dels dies lectives serà de 9:00h a 13:00h, amb possibilitat d’atenció de guarderia 

(matinera) de 8:00h a 9:00h com a servei extra. 

El desenvolupament de la jornada serà organitzat de la següent manera: 

 A les assemblees, els xiquets i xiquetes seran rebuts per els monitors i monitores; es 

destinarà aquest temps a transmetre als alumnes i les alumnes el desenvolupament de la jornada 

que iniciem per a que vagin adoptant hàbits d’organització i sentin partícips del procés. Els tallers 

seran de manualitats relacionades amb la pasqua. Els jocs semi dirigits en exterior seran jocs 

escollits per els xiquets i xiquetes i supervisats per els monitors i les monitores. Per últim, en la 

festa de cloenda, els xiques i xiquetes duran una mona i jugarem a la recerca de l’ous de pasqua 

i altres jocs tradicionals, cooperatius relacionats amb la pasqua. 

 14 Abril 19 Abril 20 Abril 21 Abril 22 Abril 

8:00-9:00 h Aula matinera (opcional) 

9:00-9:30h 

Presentació 
escola i 

assemblea de 
benvinguda 

BON DIAS 
Assemblea 
matutina 

BON DIAS 
Assemblea 
matutina 

BON DIAS 
Assemblea 

matutina 

BON DIAS 
Assemblea 
matutina 

9:30-11:00h 
Taller “Coneixem 

el conill blanc” 
Taller “La meua 

caixa de carlotes” 
Taller “Seguim al 

conill” 

Taller “Un amic 
per a el conill 

blanc” 

Taller “Som 
conillets” 

11:00-11:30h Dinar i temps lliure 

11:30-12:30h Jocs semi dirigits en l’exterior Festa de cloenda 

12:30-12:45h Recollim i ens preparem per a eixir 

12:45-13:00h Eixim de l’escola de Pasqua 
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