
 

 
Sant Cugat del Vallès, setembre de 2018  

  
CURS 2018-19 
  
PROJECTE DE LLEURE EDUCATIU: TEMPS DE MIGDIA CURS 2018-19  
  
Benvolgudes famílies, 
  
Us donem la benvinguda al nou curs presentant-vos els trets principals del nou 
projecte de lleure que s’iniciarà en aquest curs 2018-19 i amb l’objectiu d’anar-lo 
consolidant en els propers anys. 
  
LLEURE EDUCATIU 
  
Durant el temps de migdia oferim activitats vinculades al projecte educatiu del Pins, 
organitzades en coordinació amb l’equip docent. 
  
Nenes i nens del Pins poden accedir de forma lliure a qualsevol de les activitats sense 
tenir un cost addicional. 
  
Objectius 
  

 Donar importància i espai al joc lliure. 
Fomentar l’entorn com espai natural per al desenvolupament infantil. És un 
espai de descoberta des de la curiositat i també de comunicació i expressió on 
es desenvolupen les relacions socials. Permet autosuperar-se, vèncer els 
conflictes amb els quals es va trobant. 

 Recollir i escoltar les propostes dels infants.  
Crear el Consell dels Infants: un o una representant de cada grup classe escollit 
pels infants (a partir de 1r de primària), es reunirà amb les coordinadores del 
temps de migdia, per conversar, dialogar i debatre sobre les inquietuds o 
propostes que ens vulgui fer arribar.  

 Utilitzar canvis d’espai per afavorir noves dinàmiques de grup o potenciar la 
creativitat. 
La pista, la pineda, el parc de parvulari, el parc d’infantil, el camp de futbol són 
alguns dels entorns de l’escola on gaudeixen els nostres infants. 
Junt amb el projecte d’escola, les nenes i els nens dels diferents cicles podran 
gaudir d’aquests espais. 

 Alternar propostes creatives, esportives, cooperatives, ... 
A més a més dels espais i de les activitats que s’organitzaven fins ara -aula 
d’estudi i d’informàtica, biblioteca, cant coral, jocs esportius-, oferirem un 
ventall de diverses activitats amb l’objectiu de fomentar la participació, 
l’autonomia i la convivència entre companys i companyes. 

  
  
  
  

 

 
Associació de Famílies d’Alumnes 

Escola Pins del Vallès 
Av. Can Volpelleres, 51 

08173 Sant Cugat del Vallès 
Tel 93 589 78 12 

afa@pinsdelvalles.cat 
 



Propostes d’activitats variades 
  
P3 
  
  
Migdiada 
  
Després de dinar, P3 fa migdiada de ¾ de 2 a ¾ de 3. La fan a les seves aules. Si no 
tenen son, descansen una estona estirats i estirades al llitet i carreguen energia per a 
la resta del dia. Tenen l’atenció dels mateixos educadors i educadores del menjador. 
  
  
P4 i P5 
  
Biblioteca 
  
Els infants de P4 i P5 també participen a l’activitat consolidada de la biblioteca dels 
divendres lectors: cada divendres, la biblioteca romandrà reservada durant una estona 
per a un grup classe (a partir de P4 fins a 6è). L’Eugènia, educadora del temps de 
migdia, dinamitzarà activitats adaptades a l’edat dels infants amb l’objectiu de 
fomentar l’interès per la lectura. 
Noves propostes com la biblioteca mòbil  també s’iniciaran en aquest curs. 
  
Sports & Fun 
  
En aquesta activitat de migdia, nens i nenes poden gaudir d’un espai on mitjançant els 
jocs i diferents esports aprenen a treballar i jugar en equip. Aprenen a fer pinya, a 
col·laborar amb altres i a ésser empàtics.  
Com a novetat d’enguany, l’Arnau, educador del temps de migdia i dinamitzador dels 
jocs esportius, es dirigirà als nens i nenes en anglès. D’aquesta manera, els infants es 
familiaritzaran amb l’anglès de forma divertida, amb jocs, activitats i motivacions dels 
mateixos infants. 
 

  
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

12.30h a 13.30h 

3r A 
 

6èA-6èB  
(camp futbol) 

5è B 
4t  

(Tabalers i 
Acotxadors) 

4t 
 (Enxanetes i 
Cremadors) 

3r B 

13.30h a 14.15h P4 A 1r A 1r C 2n A P5 A 

14.15h a 15.00h P4 B P5 B 1r B 2n B 5è A 

 
 
 
 
 
 
 
  



Cant Coral 
  
Cant coral és un espai per gaudir de la música alhora que s’educa la veu, el control de 
la respiració, es desenvolupa l’oïda i s’aprèn a apreciar la bellesa de la música. 
El cant coral millora la capacitat d’escolta i concentració, crea un sentit de comunitat 
entre cantaires i fomenta la integració social i emocional. És una bona oportunitat per 
sentir la bellesa de la música en preparar el repertori per als concerts. 
  

  

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

12.30h a 13.30h        
GRANS                      
5è-6è  

13.30h a 14.15h 
 PETITS "A"                  

1r-2n 
  

MENUTS "A"              
P4-P5 

 PETITS "C"                   
1r-2n 

14.15h a 15.00h 
 PETITS "B"                   

1r-2n 
  

MENUTS "B"           
P4-P5  

MITJANS                     
3r-4t 

*Depenent del nombre d’inscripcions, es farà sorteig en el grup de P4. 
  
Racons creatius, jocs cooperatius, jocs tradicionals... 
  
A l’estona del pati s’oferiran als infants un ventall d’activitats organitzades i 
dinamitzades amb l’objectiu de fomentar la participació col·lectiva  (mescla de 
diferents edats) i adquirir competències i habilitats socials. 
 
 
 
 
 


