
EL TREN PETRA
UN VIATGE PELS OFICIS, 
PRÒXIMA PARADA?

PROGRAMACIÓ P3 i p4 CASALS D'ESTIU 2022



bon viatge! 

Al llarg d'aquest estiu, els nens i nenes de P3 i P4 pujaran al tren Petra que ens portarà per
diferents àmbits d'oficis; artistes, medi ambient, esport, cuina, ciència, música, espai i circ.
Coneixerem de prop tots els oficis a través de diferents treballs manuals, jocs, experiments,
remullades i espais de xerrada i contes i també anirem de sortida.

La novetat en l'estructura d'aquest estiu és que les activitats diàries no tindran un ordre tancat,
sinó que hi haurà dos espais simultanis perquè els nens i nenes puguin escollir per quin comencen o
fins i tot si volen repetir aquell que més els hi agradi!

El dilluns cada nen i nena agafaran el seu bitllet de tren i aquest serà segellat cada dia per
recordar el què hem fet i poder explicar-vos-ho a casa!

 
 

EL TREN PETRA
UN VIATGE PELS OFICIS, 
PRÒXIMA PARADA?



SORTIDA

ESPAI 2 

Cuinetes  

ESPAI 1

joc Dinàmic  jocs de remullada 

Pluja d'estrelles! 

Pròxima 
parada

 
ESPAI!

 7È Torn P3 I p4 Setmana del 29 d'agost al 2 de setembre

DIMARTS  30
 

DIVENDRES 2

EL TREN PETRA 
PRÒXIMA PARADA: ESPAI!

 
MOU-TE!

 
Festa a l'estació 

 

Contes de l'espai! 
Bibliopati  

ESPAI 1

DILLUNS 29
 

Entrenament
d'atronautes! 

ESPAI 2 

Manualitat 
d'aigua 

DIMECRES  31 DIJOUS  1

Un coet
boníssim! 

Novetat en l'estructura: els espais d'activitats es gaudiran en paral·lel fent partíceps als propis 
nens i nenes. Feedback amb les famílies: els dilluns donem el bitllet de tren i cada dia es segellerà! 

De què fa 
gust la lluna? 

ESPAI 2 

Crea  
Propulsors i 

a volar!

joc de pistes  
ESPAI 1

Xerrem de l'espai! 
La rotllana  

ESPAI 2 

joc sobreRodes 
D'expedició pels

planetes! 

ESPAI 1

Experimenta 

Les nebuloses! 

Slime Galàctic! 

Castell Oreneta

(Barcelona)
 

Tornem 
a les 16:30h 


