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EL XALOC 
 

ACTIVITATS D’UN DIA 
 
CICLE INICIAL I CICLE MITJÀ 
 
Sabem que a l’escola ja es treballen les festes populars. El Xaloc, però, 
us proposa treballar-les conjuntament. Creiem, que és un marc ideal on 
poder-les viure en directe, en un entorn natural i diferent, on els pro-
tagonistes siguin els propis nens. Perquè sabem que les festes populars 
són un mitjà idoni per a activitats col•lectives, una font d’il•lusió que 
afavoreix la creativitat ,l’espontaneïtat i la imaginació.  
Ens voleu acompanyar? 
Som-hi! 
 
Us proposem diferents programes: 
 

El bosc a la tardor: Els encants de la tardor! 
• Descripció: Quan arriba la tardor, com canvien els colors! 
• Conceptes:  

• El projecte comença amb una sortida al bosc, on s’observen els 
canvis del paisatge, els arbres, els fruits dels nostres boscos i, els 
bolets.  

• A través d’aquests aprenentatges, facilitarem poder realitzar les 
diferents activitats: Reconèixer els arbres, relacionar-los amb les seves 
fulles i, els seus fruits. Si volem ser bons boletaires, haurem de saber 
identificar els bolets, en tòxics, no comestibles i comestibles. 
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La Castanyada:  
• Descripció: La Castanyera ens rep i ens convida 

a conèixer la tardor i la festa de la castanyada. 
Torrarem castanyes, jugarem, saltarem i 
ballarem. Tornarem a casa amb moltes coses 
per explicar!  

• Conceptes: 
• El projecte comença amb la representació de 

la història de la castanyera.  
• Ens prepararem amb uns davantals i..., a fer de cuiners!! 

Elaborarem els panellets més bons de la comarca! 
• La Castanyera ens ensenyarà la seva dansa! A ballar! 

 
El Nadal: Per Nadal ens mengem un pardal! 
• Descripció: Les nits màgiques de Nadal! 
• Conceptes: 

• Treballarem l’hivern i, el seu paisatge. Descoberta de l’entorn. 
• Representació del pessebre vivent: Descobrirem les figures més 

emblemàtiques del Nadal.  
• Ho treballarem a partir de: gincames, joc de pistes..., etc. 

• I després, farem cagar el tió..., sorpresa!! 
 
 

El Carnestoltes: Pel Carnaval, tot s’hi val! 
• Descripció: El rei Carnestoltes ens ordena que el món giri del revés, 

que saltem, que ballem i fem el boig. Per tant, ens disfressarem i 
representarem el conte d’en Carnestoltes. La gresca i les poca 
soltades estan assegurades! 

• Conceptes: 
• El més important, és passar-nos ho bé, en aquest dia de gresca i 

alegria! I el Carnestoltes diu... 
• Descoberta de l’entorn: Anem a fer una gincama! 
• Simulació del conte narrat. 
• Els preparatius de la festa. 
• Confeccionarem una disfressa. 

• Ballarem i farem xerinola. 
 
 
Sant Jordi : Festes populars: 
• Descoberta de l’entorn: ja ha arribat la primavera! Treballarem les flors 

i les fulles tot caminant pels nostres boscos. 
• Representació de la llegenda. On està la princesa? 
• Confeccionarem una rosa! 
 

 

 


