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El projecte que us presentem té com a objectiu treballar de manera globalitzada les 

diverses àrees que es plantegen al currículum d'educació infantil d'una manera activa, 

dinàmica i creativa, entenent que l'infant és el veritable protagonista i aprèn a través 

de l'experimentació i la manipulació. 

 

Les diverses activitats són plantejades a partir de 5 blocs, coincidint amb els dies de la 

setmana: 

 Dilluns moguts! 

 Dimarts, embrutem-nos! 

 Dimecres creatius 

 Dijous relaxats 

 Divendres  exploradors  

Metadologia: 

Crearem una rutina diària la qual consistirà en: 

1. 
ARRIBADA I PRESENTACIÓ 

ACTIVITAT. 
10 MIN. 

2. ACTIVITATS. 1,15H. 

3. ESBARJO. 25 MIN. 

4. CLOENDA. 10 MIN 

 

Val a dir que abans de cada sessió es durà a terme l'explicació de cadascuna de les 

activitats, realitzarem l’activitat i un cop finalitzada deixarem una estona de joc lliure al 

pati. A l'acabar la tarda, realitzarem la cloenda on serà temps per parlar de com ha 

anat, com s'han sentit els infants, què els ha agradat més, etc.  

 

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE: 



 la durada de les activitats és aproximada, ja que no podem planificar 

exactament l’estona que hi dedicarem perquè ens podem anar adaptant al 

grup segons els seus interessos i motivacions. 

 L’organització dels grups dependrà dels alumnes inscrits i del monitoratge que 

disposem (grups per edats, multinivells, petit grup, etc.). 

 S’haurà de notificar als pares que els nens i nenes hauran de portar roba vella o 

que es pugui embrutar. 

 Es pot recomanar als pares que els nens portin una ampolla d’aigua petita amb 

el nom, una gorra i crema solar posada de casa, ja que normalment en aquelles 

èpoques fa molt sol al pati. 

 Dia 16: el divendres 16 haurem de fer activitats al pati dels grans perquè no 

podem ser a les aules. Recomanem a l’ampa que porti una garrafa d’aigua i 

gots de plàstic pels nens. 

 Dia 21: realitzarem jocs d’aigua, per tant necessitarem informar als pares que 

portin roba de recanvi i tovallola. 

 La coordinació i el monitoratge es prenen el dret de canviar o modificar les 

activitats programades segons criteris interns per tal de garantir el millor 

funcionament.  

 

CALENDARI 

DILLUNS 5 DIMARTS 6 DIMECRES 7 DIJOUS 8 DIVENDRES 9 

Circuit de 

textures, 

ampolles 

sensorials i 

toca-toca. 

(Sala groga) 

Bosses de gel 
Conte + 

representació 

Sessió ioga 

(Thania) 

Joc d’orientació 

i pistes dins 

l’escola. 

DILLUNS 12 DIMARTS 13 DIMECRES 14 DIJOUS 15 DIVENDRES 16 

Circuit 

psicomotriu 

Pintar amb 

textures 
Jocs de música 

Jocs 

emocionals 

Pati dels grans 

(Festa de 



l’escola) 

DILLUNS 19 DIMARTS 20 DIMECRES 21 

 Jocs de 

moviment 

Escriure amb 

sal. 

Jocs d’aigua i 

berenar. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS I MATERIAL NECESSARI: 

DILLUNS MOGUTS! 

• Dilluns 5: Circuit textures:  Es col·locaran sobre un suport diversos materials (llegums, 

plàstic de bombolles...) per tal que els infants puguin experimentar les diverses 

textures (suau, rugós...).  

Toca- toca: amb els ulls tancats treure un objecte de dins la caixa per endevinar de què 

es tracta. 

Ampolles sensorial: Ampolles d’aigua plenes de diferents materials (aigua amb gomes, 

amb sabó, amb arròs,...). 

• Dilluns 12. Circuit psicomotriu: Es muntarà un circuit a la sala groga amb els diversos 

materials (cons, cercles...) + joc d'encistellar (tirar anelles, boca monstre, etc.). 

• Dilluns 19. Jocs de moviment: jocs com l'aranya, el mocador, cues de conill, etc. (pati 

dels grans, sala groga o blava) 

DIMARTS, EMBRUTEM-NOS! 

• Dimarts 6. Bosseta de gel: Sortirem al carrer a buscar flors, pedres, herbes i després 

tornarem a l'escola per confeccionar la bosseta. Falta concretar material. 

• Dimarts 13. Pintar amb glassons de gel i amb xocolata. Cada infant tindrà el seu paper 

i haurà de fer el dibuix que ell vulgui amb els diversos materials.  Farem un petit 

dossier per a cada infant on quedi plasmat el seu treball. Si es poden fer fotografies 

també adjuntarem imatges del procediment del treball.  

• Dimarts 20. Lletra incial del nom/ nom amb sal. Les monitores dibuixarem la silueta 

de la lletra o lletres amb cola sobre el paper gruixut i els infants l'hauran de cobrir amb 

sal. Després es tirarà una gota de pintura de colors i aquesta quedarà escampada per 

sobre la lletra.  Paper gruixut (guarro), diaris, cola, sal, temperes, aigua. 



 

DIMECRES CREATIUS! 

• Dimecres 7. Conte + representació. Entre els infants inventaran un conte sobre la 

temàtica que ells vulguin i després el representaran. Es podran disfressar amb algun 

complement (retalls de roba per a fer capes, barrets, varetes màgiques...) i podrem 

realitzar maquillatges si s’escau. 

• Dimecres 14. Jocs amb música + instrument. Treballarem els conceptes de fort-fluix, 

ràpid-lent... a través de jocs (passes curtes, llargues, correm, ara quiets -stop-...) i 

farem un instrument de percussió. 

 

DIJOUS RELAXATS! 

• Dijous 8. Sessió de ioga Thania. Aprofitarem per demanar si és possible que la 

monitora vingui a fer una sessió també amb els petits. 

• Dijous 15. Caixa i conte de les emocions + puzzle foto nens/es. Treballarem les 

emocions recordant el conte del Monstre de Colors que van treballar l’any passat a 

l’escola, realitzarem jocs emocionals com el joc de la caixa de les abraçades. També 

realitzarem una fotografia a cada nen representant l’emoció que més li agradi i 

aleshores farem un puzle.  

 

DIVENDRES EXPLORADORS! 

• Divendres 9. Cursa orientació. A través d'una història els infants hauran de 

trobar on s'amaga el tresor. Anirem parant a diferents espais de l'escola on hi 

hauran pistes que ens portaran al següent espai i així fins arribar a descobrir 

l'amagatall que guarda el tresor (pensar que és, com seran les pistes, la 

història...). 

• Divendres 16. PATI --> Jocs dirigits com l’aranya, el joc dels llops, mocador, etc.   

• Dimecres 21. ÚLTIM DIA. Jocs d'aigua i berenar. Prepararem un pa de pessic 

només arribar a les 15, aleshores mentre es va fent al forn realitzarem els jocs 

d’aigua. I acabarem el dia i les tardes de juny berenant tots plegats. 


