
TIMETABLE 

8.00 h Wake up time!! És hora de llevar-se amb música i energia. 

8.30 h Wash time I ara toca treballar bons hàbits! Tot ben endreçat i a posar-nos ben guapos. 

8.45 h Good morning activity!! Cada dia el grup es reunirà al punt de trobada per fer l’activitat de bon dia 
(cançó, joc, ball...). Cal activar-se! 

9.00 h Breakfast time Per començar la jornada, cal un bon esmorzar. I ho haurem de demanar tot en 
anglès! 

9.45 h Tidy up the rooms!! És hora d’endreçar les habitacions i els espais compartits. Quin equip s’endurà 
les medalles al més ràpid, al més endreçat...? 

10.00 h Time to perform És hora d’endinsar-nos en el màgic món de les narracions i el teatre. Pas a pas 
anirem treballant les històries de l’exòtica Índia. Primer les llegirem, 
entendrem què volen dir i, finalment, serem capaços de representar-les com 
autèntiques estrelles de Bollywood!! 

10.30 h Music experience Ens encanta la música! En aquest espai aprendrem noves i originals cançons 
amb ritmes i melodies hindús. I potser ens animem a ballar-les! 

11.00 h Outdoor games I ara el que més ens agrada: jugar, jugar i jugar. Però aquest cop els monitors 
ens ensenyaran uns jocs molt especials que es practiquen a l’Índia. Farem 
criquet, kabaddi... 

12.00 h Let’s go to the swimming pool És estiu, a refrescar-se! 

13.30 h Lunch time I ara a dinar! Tindrem algun àpat sorpresa de l’Índia? 

14.30 h Free time El temps és nostre: a què juguem? 

15.30 h Staff performance Voleu veure uns actors i actrius molt especials? Els nostres monitors ens faran 
una representació teatral mooolt divertida! 

16.00 h Craft time Amb materials diversos i tècniques diferents farem objectes típics, murals i les 
nostres pròpies disfresses per lluir-les a la Indian Party!! 

17.00 h “India inside out” Durant aquesta estona farem un treball de recerca. Ens preguntarem quines 
coses ens interessen del país que estem treballant i buscarem informació 
preguntant al teacher, buscant per Internet, seguint jocs de pistes... Al final de 
la setmana haurem elaborat el nostre “quadern de viatge” personalitzat. 

18.00 h Free time Una estona per berenar i agafar energia! 

18.30 h Sports and teambuilding games Una miqueta d’esport abans de sopar... 

19.30 h Blog preparation Cada dia dedicarem una estona a recollir les fotos del dia i a omplir el nostre 
bloc amb anècdotes, experiències i tot allò que ens ha passat. 

20.00 h Shower time Ens dutxarem i a sopar. 

20.30 h Dinner time A sopar! 

21.30 h Night activity I a la nit farem jocs de pistes i festes temàtiques: Welcome to Bollywood, Film 
night, How well do you know India?, Quiz night… 

22.30 h Time to go to sleep Ens acomiadem, apaguem els llums i a dormir. 

 


