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VALORACIONS/ RECULL FOTOGRÀFIC

L’espai de migdia és un moment de relació, de convivència i ple de possibilitats on l’infant és el protagonista. Aquest, aprèn a

partir del conjunt d’experiències i estímuls en interacció amb l’entorn que l’ envolta. A més, durant aquest temps, es

desenvolupen i es potencien valors com la coeducació en la igualtat de gènere, la cultura per la pau, la millora de la convivència,

el respecte a la diversitat, el foment de l’alimentació saludable, la cohesió de grup, la gestió de conflictes i les habilitats personals.

El projecte educatiu que portem a terme; MENJAR bé i APRENDRE a VIURE millor, és molt més que un projecte, és també una

nova filosofia, un concepte de treball educatiu basat en tres grans eixos que defineixen la nostra activitat.

MENJAR, APRENDRE i VIURE està compromès amb l’educació integral dels alumnes i els seus objectius principals o pilars són:

•La transmissió d’hàbits alimentaris. Experiència diària, descobrim nous sabors, eduquem en el gust per menjar i fomentem una

alimentació saludable. Tot passa al voltant d’una taula. Contribuirà al benestar dels alumnes i potenciarem un clima de confiança

mutu, on ells puguin expressar el que volen, necessiten i senten.

• Adquirir les bases d'un estil de vida sa a partir d’una alimentació equilibrada i la pràctica de l'activitat física.

• Assessorar i coresponsabilitzar els alumnes de la seva pròpia alimentació.

•La transmissió de valors socials, de relació, de participació i de convivència. Establir les bases d'un bon comportament social

amb principis d'igualtat, empatia, interculturalitat i respecte a l'entorn escolar.

•Mediambientals. Volem alumnes compromesos amb el Planeta, que es treballi la cultura de les 4R, el no malbaratament de

recursos naturals i l’assumpció de responsabilitats.

•La dinamització activa dels espais de lleure respectant al màxim els gustos dels nostres nens i nenes.
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Els nostres tres objectius
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Calendari d’activitats
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Principis metodològics

• Agrupació d’infants per edats semblants.

• Engrescar a la participació de tots/es.

• Treball de rutines constant.

És molta la importància de les rutines durant l’etapa escolar de l’infant i especialment en el temps de migdia (quan a priori

les activitats són més lúdiques) Lluny de ser una qüestió de monotonia, garanteixen una estabilitat emocional i personal

que facilita els aprenentatges i les relacions per als nens i nenes.

Estructura metodològica pel grup d’educació infantil

Pel grup d’infants de P3 és bàsic respectar la seva estona de descans desprès de dinar, que permetrà als infants la

recuperació de l’energia per continuar l’activitat a l’aula a la tarda.

Els alumnes de P4 i P5 realitzaran activitats basades en jocs, contes, cançons, treballs manuals, activitats esportives i

artístiques, així com activitats dirigides i tallers senzills relacionats amb els àpats i el menjador tot seguint la metodologia

del centre d'interès. Farem especial atenció en aquells aspectes relacionats amb el desenvolupament de l’autonomia

personal dels infants. També dedicarem un temps per tal que els infants juguin lliurement, triant el seu propi joc i

relacionant-se amb els altres infants de manera no dirigida.
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En aquest cas, emfatitzarem tot l’apartat del joc dirigit i activitats dirigides, tot dotant-los de recursos lúdics, per tal que els nens i

nenes aprenguin a gaudir intensament i de forma alternativa del seu temps lliure. També farem propostes de tallers (expressió

plàstica, expressió corporal, cançons, teatre...) relacionats amb el centre d’interès i la campanya educativa planificada.

Val a dir que en aquesta etapa els infants faran valoracions i aportacions personals i col·lectives que enriqueixin la nostra

planificació tot adaptant-la als interessos comuns dels infants.

És important tenir una metodologia concreta i clara per garantir un bon funcionament del servei de temps de migdia i a la vegada

aconseguir respecte i confiança entre totes les parts implicades.

com ho farem??? planificació d’activitats estona del lleure

Pauta: 1 dia a la setmana d’activitat dirigida vinculada amb jocs populars/tradicionals.

Pauta: 1 dia a la setmana d'activitat dirigida vinculada necessàriament al projecte educatiu.

Pauta: 1 dia a la setmana respectant la necessitat del joc lliure a les estones de pati i les activitats proposades pels propis alumnes.

Pauta: 1 dia a la setmana d’activitat esportiva/psicomotricitat, amb divers material.

Pauta: 1 dia a la setmana d’activitat artística/plàstica.



Una Filosofia que alimenta 

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

PROPOSTA D’ACTIVITATS DIÀRIES AL TEMPS D’ESBARJO

JOCS 
TRADICIONALS-

POPULARS 
DIRIGITS

ACTIVITAT 
PSICOMOTRICITAT
/ESPORTIVA AMB 
DIVERS MATERIAL

ACTIVITAT
ARTÍSTICA/PLÀSTICA

ACTIVITAT DEL 
PROJECTE EDUCATIU

JOC LLIURE AL PATI

EXEMPLES

Jocs de taula, jocs de mímica i sons, coreografies, representacions de contes, contacontes, taller per fer una recepta de cuina
freda, gimcanes de diverses temàtiques, construcció de joguines amb material reciclat, decoració de l’espai de menjador, tallers
manuals de tot tipus, celebració de les jornades gastronòmiques, jocs gegants, taller d’emocions, tallers de relaxació ...

P4 i P5
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• P4 i P5  Activitats Gener
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Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

PROPOSTA D’ACTIVITATS DIÀRIES AL TEMPS D’ESBARJO

ACTIVITAT 
ESPORTIVA 

AMB DIVERS 
MATERIAL

ACTIVITAT DEL 
PROJECTE 
EDUCATIU JOCS 

TRADICIONALS-
POPULARS 
DIRIGITS

ACTIVITAT 
ARTÍSTICA-
PLÀSTICA JOC LLIURE AL PATI

EXEMPLES

Assemblees, Jocs de taula, jocs de mímica i sons, circuits de varis tipus, coreografies, representacions, contacontes, taller
per fer una recepta de cuina freda o un postre, gimcanes de diverses temàtiques, construcció de joguines i jocs amb 
material reciclat, decoració de l’espai de menjador, tallers manuals de tot tipus, celebració de les jornades 
gastronòmiques, jocs gegants, taller d’emocions, lligues esportives,  tallers de risoteràpia, tallers amb temàtiques 
mediambientals, jocs de pistes ...

.

1r
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• 1 PRIMARIA  Activitats  Gener
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Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

PROPOSTA D’ACTIVITATS DIÀRIES AL TEMPS D’ESBARJO

ACTIVITAT 
ARTÍSTICA-
PLÀSTICA

JOCS 
TRADICIONALS-

POPULARS 
DIRIGITS

ACTIVITAT
ESPORTIVA AMB 

DIVERS MATERIAL

ACTIVITAT DEL 
PROJECTE 
EDUCATIU

JOC LLIURE AL PATI

EXEMPLES

Assemblees, Jocs de taula, jocs de mímica i sons, circuits de varis tipus, coreografies, representacions, contacontes, taller
per fer una recepta de cuina freda o un postre, gimcanes de diverses temàtiques, construcció de joguines i jocs amb 
material reciclat, decoració de l’espai de menjador, tallers manuals de tot tipus, celebració de les jornades 
gastronòmiques, jocs gegants, taller d’emocions, lligues esportives,  tallers de risoteràpia, tallers amb temàtiques 
mediambientals, jocs de pistes ...

2n
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• 2 PRIMARIA Activitats Gener
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Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

PROPOSTA D’ACTIVITATS DIÀRIES AL TEMPS D’ESBARJO

ACTIVITAT DEL 
PROJECTE 
EDUCATIU JOCS 

TRADICIONALS-
POPULARS 
DIRIGITS

ACTIVITAT 
ARTÍSTICA-
PLÀSTICA

ACTIVITAT 
ESPORTIVA AMB 

DIVERS MATERIAL
JOC LLIURE AL PATI

EXEMPLES

Assemblees, Jocs de taula, jocs de mímica i sons, circuits de varis tipus, coreografies, representacions, contacontes, taller
per fer una recepta de cuina freda o un postre, gimcanes de diverses temàtiques, construcció de joguines i jocs amb 
material reciclat, decoració de l’espai de menjador, tallers manuals de tot tipus, celebració de les jornades 
gastronòmiques, jocs gegants, taller d’emocions, lligues esportives,  tallers de risoteràpia, tallers amb temàtiques 
mediambientals, jocs de pistes ...

3r



Una Filosofia que alimenta 
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Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

PROPOSTA D’ACTIVITATS DIÀRIES AL TEMPS D’ESBARJO

JOCS 
TRADICIONALS-

POPULARS 
DIRIGITS

ACTIVITAT 
ESPORTIVA AMB 

DIVERS MATERIAL

ACTIVITAT DEL 
PROJECTE 
EDUCATIU ACTIVITAT 

ARTÍSTICA-
PLÀSTICA

JOC LLIURE AL PATI

EXEMPLES

Assemblees, Jocs de taula, jocs de mímica i sons, circuits de varis tipus, coreografies, representacions, contacontes, taller
per fer una recepta de cuina freda o un postre, gimcanes de diverses temàtiques, construcció de joguines i jocs amb 
material reciclat, decoració de l’espai de menjador, tallers manuals de tot tipus, celebració de les jornades 
gastronòmiques, jocs gegants, taller d’emocions, lligues esportives,  tallers de risoteràpia, tallers amb temàtiques 
mediambientals, jocs de pistes ...

4t
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Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

PROPOSTA D’ACTIVITATS DIÀRIES AL TEMPS D’ESBARJO

ACTIVITAT 
ESPORTIVA 

AMB DIVERS 
MATERIAL

JOCS 
TRADICIONALS-

POPULARS 
DIRIGITS

ACTIVITAT DEL 
PROJECTE 
EDUCATIU ACTIVITAT 

ARTÍSTICA-
PLÀSTICA

JOC LLIURE AL PATI

EXEMPLES

Assemblees, Jocs de taula, jocs de mímica i sons, circuits de varis tipus, coreografies, representacions, contacontes, taller
per fer una recepta de cuina freda o un postre, gimcanes de diverses temàtiques, construcció de joguines i jocs amb 
material reciclat, decoració de l’espai de menjador, tallers manuals de tot tipus, celebració de les jornades 
gastronòmiques, jocs gegants, taller d’emocions, lligues esportives,  tallers de risoteràpia, tallers amb temàtiques 
mediambientals, jocs de pistes ...

5è
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Una Filosofia que alimenta 

Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

PROPOSTA D’ACTIVITATS DIÀRIES AL TEMPS D’ESBARJO

ACTIVITAT 
ARTÍSTICA-
PLÀSTICA

JOCS 
TRADICIONALS-

POPULARS 
DIRIGITS

ACTIVITAT 
ESPORTIVA AMB 

DIVERS MATERIAL

ACTIVITAT DEL 
PROJECTE 
EDUCATIU

JOC LLIURE AL PATI

EXEMPLES

Assemblees, Jocs de taula, jocs de mímica i sons, circuits de varis tipus, coreografies, representacions, contacontes, taller
per fer una recepta de cuina freda o un postre, gimcanes de diverses temàtiques, construcció de joguines i jocs amb 
material reciclat, decoració de l’espai de menjador, tallers manuals de tot tipus, celebració de les jornades 
gastronòmiques, jocs gegants, taller d’emocions, lligues esportives,  tallers de risoteràpia, tallers amb temàtiques 
mediambientals, jocs de pistes ...
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A tenir en compte:

Les activitats no han de ser necessàriament de llarga durada, dependrà dels interessos i la motivació de

cada grup.

Un cop cada monitor referent conegui realment quines són les preferències dels seus nens/es, serà molt

més fàcil trobar una activitat que agradi en general.

El tipus d’activitats queden obertes a les possibilitats del grup (cançó, jocs, endevinalles, ball, taller,

“ginkana”, crear receptes, …)

Es poden repetir les activitats programades dins del mateix mes si així es creu oportú.

Es podran organitzar diferents sessions per una mateixa activitat si es veu convenient.

Cada monitor prepararà les seves activitats adaptades al seu grup i farà una previsió del material

necessari.

Anirem fent un recull de fotos per compartir.

Mirarem de ser molt rigorosos en el seguiment de les programacions per poder aconseguir els objectius

educatius de la nostra proposta. Tot és adaptable i anirem observant i modificant depenen dels interessos

i necessitats dels nostres protagonistes: Els nens/es.

Sempre farem valoració/avaluació de cada proposta, individual i col·lectiva.



Una Filosofia que alimenta 



Una Filosofia que alimenta 



Una Filosofia que alimenta 


