
 
 

 

ACTIVITATS ESTRELLA 

 

1. HOLD ON TIGHT (26 juny – 30 juny) 

 Welcome to Adventureland: Us havíeu imaginat mai viure en una fira? Doncs la fira ha 

arribat al casal i cada dia l’omplirà de paradetes amb reptes que només els més hàbils 

podreu superar! Això sí, no us descuideu de portar el vostre tiquet perquè els firaires 

ambulants us hi posin el segell!    

 

Els més petits (3-4 anys) haureu de superar diverses proves: Obstacle Course, en què 

haureu de saltar i esquivar els obstacles per guanyar la cursa, Animal Relay, en què 

haureu d’aprendre a moure-us com animals, Tunnel Relay, en què us haureu 

d’espavilar per passar entre les cames de tots els companys per aconseguir arribar a la 

meta, i Popcorn Race, en què haureu de ser capaços de portar crispetes d’un lloc a un 

altre sense que us en caigui cap ni una! 

 

Els mitjans (5-6 anys) haureu de superar les proves: Fish the Bottle, en què haureu de 

pescar ampolles amb canya, Basket Pong, en què es posarà a prova la vostra punteria, i 

Water Races, curses de relleus amb diferents objectes amb remullada inclosa per a 

aquests dies tan calorosos! 

 

Els més grans (7-12 anys) també fareu les activitats de Fish the Bottle i Basket Pong, a 

més d’altres com Chopstick Transfer, en què haureu de traslladar moltes crispetes fent 

servir uns bastonets molt prims, i Ping Pong Race, en què us haureu d’enfrontar els uns 

als altres per comprovar qui és el rei de la pista de ping-pong! 

 



 
 

Blind Obstacle Course (7-12 anys): És hora de posar en pràctica el vostre anglès! Els més 

grans creareu un laberint per als vostres companys i els haureu d’anar guiant perquè 

aconsegueixin travessar-lo amb els ulls embenats!  

 

 Fun Art (7-12 anys): Els joves tindreu l’oportunitat de descobrir tot el que es pot fer amb 

materials que ja no utilitzem. És hora de reciclar i fer un mural gegant entre tots per a 

la fira! 

 

 Morning Trip (7-12 anys): Durant el Morning Trip fareu les activitats següents: 

Bottle Knock Down, en què provareu de fer caure les bitlles d’una manera molt 

original, i Ring Toss, en què haureu d’intentar encertar les anelles en les 

diferents ampolles! 

 

 Downtown 2.0: Street Art (10-12 anys): Preparats per demostrar les vostres 

habilitat com a artistes de carrer? Amb un mapa, un monitor i un guix anireu a la 

zona del parc que us assignin i hi dibuixareu una atracció de fira. Procureu que 

no sigui gens fàcil trobar-la, perquè després haureu de buscar a tots els racons 

del parc per trobar la resta de dibuixos i marcar-los al mapa. Sereu capaços 

d’omplir el mapa abans que la resta? Evitareu que els altres grups trobin el 

vostre dibuix? 

 

2. ANCIENT GREECE (03 juliol – 07 juliol) 

 The Frozen Ray (3-6 anys): Un dels nostres nois s’ha convertit en un déu totpoderós que 

converteix a tothom en estàtues! Podreu salvar-vos d’aquest déu i alhora salvar els 

vostres companys i companyes? Només ho aconseguireu els més ràpids i valents! 

 

 Bucket Challenge (3-6 anys): Water time! Podreu omplir el cubell sense mullar-vos ni 

una miqueta? Impossible en aquest joc d’esponges i esquitxades! 

 

 The Hidden Lyre (5-6 anys): Quina desgràcia, s’ha perdut la lira de la Goddie, la nostra 

companya deessa! Amb l’ajuda de les pistes, sereu capaços de trobar les diferents 

peces de la lira i reconstruir-la? 

 

 Forum (3-6 anys): Tots sabem que a l’antiga Grècia s’ho passaven molt bé amb els 

esports. En aquesta activitat podreu fer un petit tast de tres jocs esportius adaptats a 

cada franja d’edat. Que comenci la competició! 

 

 Be a God (6-12 anys) : Voleu arribar a ser un déu de l’Olimp? Us avisem que no serà fàcil, 

perquè només si sou capaços de cooperar i treballar conjuntament podreu superar tots 

els reptes que se us plantejaran i pujar de categoria fins arribar a ser Zeus, déu de 

l’Olimp! Aquest joc de rol us permetrà descobrir més coses sobre la mitologia a través 

de jocs i esports! 

 

 Let’s Make it 3D! (7-12 anys): És hora d’embrutar-se i posar a prova la vostra creativitat! 

Un repte, un objectiu: convertir un dibuix pla en un de 3D! Tot s’hi val i tot es pot fer. Fins 

on arriba la vostra imaginació? 



 
 

 The Guardian (7-12 anys): És hora de demostrar la vostra capacitat d’actuar com un déu! 

Un de vosaltres vetllarà pel tresor del temple i només fent ús de l’oïda haurà de ser 

capaç de detectar si algun malfactor s’acosta a robar el tresor i congelar-lo! Sereu 

capaços d’arribar al final de la partida sense que us hagin robat el tresor? 

 

 God’s Football (7-12 anys): A l’antiga Grècia adoraven els esports. I per això tindreu 

l’oportunitat de jugar a una versió desconeguda del futbol. Prepareu-vos per aprendre 

aquest nou esport i ser els més intrèpids amb la pilota per guanyar tots els adversaris. 

 

 Blind Water Race (7-12 anys): Les carreres d’aigua ja estan molt vistes però... és igual de 

fàcil amb els ulls embenats? Comença una cursa amb molta aigua en què guanyarà 

l’equip que millor sàpiga guiar el company amb els ulls embenats. Però atents! Que és 

molt fàcil perdre l’equilibri i l’aigua! Una prova molt refrescant i una gran oportunitat de 

posar en pràctica l’anglès! 

 

 Morning Trip (7-12 anys): Fareu l’activitat de role play “Be a god”. 

 

 Downtown 2.0: Back to the past (10-12 anys) : Avui sereu historiadors i rebreu un 

mapa, però alguna cosa no acaba d’encaixar... el mapa no és correcte! Haureu 

d’aventurar-vos i recórrer el barri en un temps rècord per posar totes les peces a 

lloc. Tic-tac, tic-tac... El temps corre i només tindreu una hora per fer-ho! 

 

 

3. PIRATES (10 juliol – 14 juliol) 

 Puppet show (3-6 anys): Amb aquesta activitat d’ombres xineses els nens i nenes 

descobrireu les aventures d’un pirata!  
 

 Hidden Flag (3-6 anys): Oh-oh! El nostre vaixell ha passat per una tempesta ferotge i ha 

perdut la bandera, s’ha estripat! Haureu d’ajudar a recuperar tots els trossos i tornar-

los a ajuntar. 
 

 Show Your Colours! (3-6 anys): Sou pirates de veritat? Llavors no us pot faltar la bandera! 

Amb colors i pintura podreu crear la bandera que us definirà com als pirates més 

intrèpids de l’oceà! 
 

 The Macaroni Smuggling (5-12 anys): Aquests pirates volen fer contraban de macarrons! 

El que no sabeu és que els porten amagats a diferents parts del cos i no serà gens fàcil 

recuperar-los, perquè si els enxampeu només tindreu 10 segons per mirar a les 

butxaques, sabates, mànigues... Podreu descobrir on han amagat els macarrons i evitar 

que se’ls emportin al seu territori? 

 

 Syringe Tag (7-12 anys):  Heu jugat mai a tocar i parar amb xeringues? Doncs alerta 

perquè encara que correu no us podreu escapar de l’aigua! 
 

 Battleship (7-12 anys): Sembla que els pirates volen enfonsar la vostra flota! Sereu 

capaços de d’amagar al millor possible els vostres vaixells al mar i evitar que l’altre 

grup de pirates els descobreixi i els enfonsi? Prepareu-vos per jugar a aquest Batalla 

Naval de grans dimensions! 



 
 

Pirates Blind Hunt (7-12 anys): El vostre tresor ha quedat a l’altra banda del mar i haureu 

d’arribar-hi amb les indicacions que us donaran els vostres companys, en anglès! Afanyeu-

vos a agafar les joies en l’ordre correcte, si no haureu de refer el camí! 

 

 Ahoy! Everybody on board! (7-12 anys): Atenció, tripulació! Hora de demostrar que podeu 

reparar qualsevol vaixell pirata! Amb cartrons, cartolines i molta imaginació, podreu 

construir un vaixell enorme per col·locar a l’entrada del casal! Ahoy!  

  

 Morning Trip: Tour on Wheels (7-12 anys): Els més grans anireu de ruta amb 

patinet o patins! *També fareu el joc del macarroni smuggling. 

 Morning Trip 2.0: The Lost Treasure (10-12 anys): Sabíeu que els bons pirates 

amagaven el tresor però sempre deixaven una pista per si després no es 

recordaven d’on l’havien posat? Aguditzeu l’enginy al màxim perquè haureu 

d’amagar el vostre tresor tan bé com pugueu i només podreu deixar una pista. A 

més, haureu d’intentar resoldre els enigmes dels vostres companys per trobar el 

seu!  

 

 

4. CIRCUS (17 juliol – 21 juliol) 

 Circus Skills  (3-6 anys): Amb l’acadèmia de circ aprendreu les habilitats imprescindibles 

per ser artistes gràcies als jocs següents (amb dificultat afegida per als més grans): 

aprendreu a mantenir l’equilibri amb l’Slacklining, a ser àgils i ràpids amb el Chairs 

Game, a fer una gran posada en escena amb el Photocircus i, finalment, els més grans (5-

6 anys), aprendreu també l’art dels malabars fent Juggling!  

 

 Roll the Dice (3-6 anys):  Un dau gegant i moltes proves amagades! Haureu de tirar el dau 

per saber quina activitat us toca fer amb els companys i passar-ho d’allò més bé! 

 

 Art&Fun  (5-6 anys i 7-12 anys): Arremangueu-vos bé perquè és el moment de fer un 

superpallasso! Amb tot de materials diversos, donareu volum a un pallasso que semblarà 

que tingui vida pròpia! Els més grans (7-12 anys), en canvi, aprendreu a donar vida als 

materials reciclats i construireu un pallasso a mida real!  

 

 The Great Circus (7-12 anys):  El gran circ arriba al casal i els més grans podreu 

convertir-vos en els millors artistes de tots els temps preparant un espectacle únic per 

als més petits, alhora que practiqueu l’anglès presentant els vostres números! 

 

 Fortune Teller (7-12 anys): En cap circ pot faltar la Fortune Teller perquè llegeixi el futur. 

Però, i si els endevins fóssiu vosaltres? Amb aquesta activitat no sabreu a què us 

enfronteu, ja que vosaltres mateixos desvetllareu el misteri i poc a poc anireu descobrint 

quin minirepte heu de superar. 

 



 
 

 Circus Academy (7-12 anys):  És hora de posar a prova les vostres habilitats de circ! 

Aprendreu a mantenir l’equilibri amb l’Slacklining, a saltar a corda sense vessar aigua, a 

fer malabars amb el Juggling, i haureu de córrer i ser àgils amb el Black Hole Game i el 

Messy Chairs Game. 

 

 Morning Trip (7-12 anys): Les disciplines de circ de castells humans i Acrocircus es 

duran a  terme durant el Morning Trip. 

 

 Morning Trip 2.0 Circus Around the Town (10-12 anys): Preparats per convertir-vos en 

un circ ambulant? Cadascun de vosaltres es convertirà en un personatge de circ i 

haureu de seguir les instruccions dels monitors per fer-vos la foto que us demanen! 

 

5. SPACE&ALIENS (24 juliol – 28 juliol) 

 Rocket Repair (3-4 anys): Els més petits, tindreu la difícil missió d’ajudar l’Alice the 

Alien a reconstruir la seva nau espacial. Haureu de trobar les diferents peces que han 

quedat escampades per fer-les encaixar i ajudar l’Alice! 

 

 Colour Starhunt (3-6 anys): A la recerca de les estrelles! Aquesta activitat conduirà els 

nens per un gran circuit per l’escola on hauran de buscar només les estrelles que 

siguin del seu color. Hauran d’esforçar-se molt perquè no serà gens fàcil trobar-les, i 

no es poden conformar amb qualsevol color!  

 

 Planets’ Race (6-12 anys): Escalfeu els motors de la nau perquè ens en anem... a la 

lluna! Per equips, haureu d’avançar pel mapa de la galàxia i decidir per quins planetes 

voleu passar. Però ALERTA! Darrere de cada planeta s’amaga una prova molt dura que 

haureu de superar si voleu continuar cap a la lluna! 

 

 Aliens Catwalk (6-12 anys): Ready for the show? Repartiu-vos en grups petits i 

prepareu-vos per a la desfilada. Ep! Que no es tracta d’anar guapo, es tracta de crear 

l’alien més esbojarrat i fer-lo desfilar de la manera més divertida!  

       Ajunteu caps en una samarreta, fiqueu tres cames en un pantaló o el que se us 

acudeixi! 

 
 Intergallactic Marathon (7-12 anys):  Heu participat mai en una marató intergalàctica? 

Comenceu a escalfar perquè comença la cursa de relleus. Però les condicions no són 

com al planeta Terra. Els alienígenes tenen maneres de córrer i jugar ben estranyes. 

Prepareu-vos per passar-vos-ho genial alhora que feu esport i repasseu les parts del 

cos i els verbs de moviment! 

 

 Morning Trip. The Hidden UFO (7-12 anys): La vostra comunitat alienígena té un OVNI 

molt especial que haureu d’amagar per impedir que us la prenguin. Penseu la millor 

estratègia per poder defensar el vostre OVNI mentre correu a atacar els altres per ser 

la comunitat alienígena més poderosa! 

 
 Morning Trip 2.0: The Star Hunt (10-12 anys): Els més grans us enfrontareu a una 

versió molt més complicada de l’activitat Star Hunt explicada més amunt. Haureu de 



 
 

col·leccionar figures que a primera vista semblen molt similars però que només, si 

sabeu fixar-vos-hi bé, podreu trobar la parella adequada. 
 

 

6. TOYS (31 juliol – 03 agost) 

 Green Light, Red Light (3-6 anys): Mentre un de vosaltres es posa de cara a la paret, anirà 

indicant als seus companys quan poden avançar i quan no dient “Green light” o “Red 

light”. Ara bé, quan es giri tots haureu d’estar ben quiets, si no haureu de tornar a 

començar! Un joc d’habilitat, equilibri i sobretot rialles! 

         

 Just Dance! (3-4 anys): Music time! Anireu escoltant música però estigueu atents, perquè 

quan la música pari, vosaltres també haureu de parar i quedar-vos immòbils!  

 

 Earth, Sea, Sky (3-4 anys): Escalfeu bé els músculs perquè és hora de saltar! Fixeu-vos bé 

en les franges que hi ha dibuixades a terra i escolteu bé què diu el monitor, perquè només 

podreu saltar a la franja de planeta que us indiqui! I qui sap, potser si ho feu molt i molt 

bé podríeu fer d’àrbitres en aquest joc! 

 

 Spoon Circle (5-6 anys): Fem una rotllana! Sereu capaços de passar-vos una pilota de 

ping-pong amb una cullera a la boca? Prepareu-vos per riure i posar a prova el vostre 

equilibri! 

 

 Blind Line (5-6 anys):  Amb els ulls embenats i només amb indicacions sensorials, us 

haureu d’orientar i treballar la coordinació! 

 

 Toys Factory (7-9 anys): Benvinguts a la fàbrica de joguines! Amb aquesta activitat 

descobrireu que en un tres i no res podeu crear moltes joguines! Però no us amoïneu, que 

fer-les són 5 minuts: la resta és jugar-hi! 

 
 Paper Plane Contest (7-12 anys): Teniu bona punteria? Esteu segurs d’haver après moltes 

coses al llarg d’aquesta setmana? Amb aquest review contest haureu d’encertar les 

preguntes que us vagin fent els vostres monitors per poder fer volar el vostre avió de 

paper i fer diana!  

 

 Hopscotch Relay (7-12 anys): Prepareu-vos per participar en aquesta cursa de xarranca! 

El moment perfecte per conèixer jocs tradicionals i combinar-los amb l’esport! 

 

 Moving Goal Posts (7-12 anys): Qui ha dit que a futbol només s’hi pot jugar d’una manera? 

Una nova i divertida manera de jugar-hi amb una dificultat afegida: les porteries tenen 

potes i es poden moure! 
 

 Morning Trip: Tour on Wheels (7-12 anys):  En aquesta setmana de joguines, els 

més grans anireu amb patinet, patins o bicicleta fins a la platja del Fòrum. Un cop 

allà fareu una bona remullada i després tornareu sobre rodes per dinar a l’escola! 

 

 Morning Trip 2.0: Face Time! (10-12 anys): Aquesta gimcana serà la més sonada 

que haureu fet mai! Anireu pel barri cercant tots aquells objectes que, junts, 



 
 

semblin una cara. Però atents, que el temps no s’atura! Sereu capaços de trobar-

ne més de 5 abans que s’acabi el temps? 

 

 

7. MOVIES (28 agost – 1 setembre) 

Activitats estrella a determinar 

 

8. EGYPT (04 setembre – 08 setembre) 

Activitats estrella a determinar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


