
Tardes Vikingues és un espai: 

 

• d’esbarjo on l’infant desenvolupa activitats de lleure divertides i 

disteses que li permeten gaudir sense presses.

• educatiu perquè l’infant aprèn, comparteix amb el grup, es 

responsabilitza, potencia la creativitat, viu els valors, aprèn 

actituds,... 

• on l’infant és el protagonista 
en el centre de les activitats 

 

 Dilluns 8 Dimarts 9

15:00-15:10 Presentació Presentació

15:10-16.00 Jocs de presentació 
Taller el martell de 

 

16.00-16:50 
Jocs d’aigua Jocs d’aigua

 

16.50-17.00  

 

comiat comiat

 Dilluns 15 Dimarts 16

15:00-15:10 Presentació Presentació

15:10-16.00 

Petits 

Petits i grans 

Gimcana del martell de 

Thor 

  

Taller de les Runes

 

16.00-16:50 
Jocs d’aigua Jocs d’aigua

 

16.50-17.00 

 

comiat comiat

 

 

 

Cal portar 

 

• cada dia banyador, tovallola, sandàlies

• El primer dia cal portar un pot de tetrabrick del  

• Per  l’últim dia cal portar dia pistoles d’aigua

on l’infant desenvolupa activitats de lleure divertides i 

disteses que li permeten gaudir sense presses. 

aprèn, comparteix amb el grup, es 

responsabilitza, potencia la creativitat, viu els valors, aprèn 

l’infant és el protagonista perquè pren la iniciativa i es converteix 

PROGRAMACIÓ 

Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11

Presentació Presentació Presentació

Taller el martell de 
Thor 

Petits 

Els corbs d’Odin 
 

Grans 

Joc del Valhalla 

Taller el martell de 
Thor

Jocs d’aigua Jocs d’aigua Jocs d’aigua

comiat comiat comiat

Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18

Presentació Presentació Presentació

Taller de les Runes 

Guerra d’aigua vikinga 
 

Petits

El missatge dels Deus

Grans

El tresor d’Èrik el Roig

 

Jocs d’aigua Jocs d’aigua

comiat comiat comiat

   

sandàlies lligades (MOLT IMPORTANT), gorra i crema solar. 

El primer dia cal portar un pot de tetrabrick del  tamany 1l buit i net 

Per  l’últim dia cal portar dia pistoles d’aigua 

Dijous 11 Divendres 12 

Presentació Presentació 

Taller el martell de 
Thor 

Petits i grans 

Gimcana del gegant 
Skrymir 

Jocs d’aigua Jocs d’aigua 

comiat comiat 

Dijous 18 Divendres 19 

Presentació Presentació 

Petits 

El missatge dels Deus 

Grans 

El tresor d’Èrik el Roig 

Activitat de tancament 

Jocs d’aigua Festa de l’aigua 

comiat Comiat 

 

lligades (MOLT IMPORTANT), gorra i crema solar.  


