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OBJECTIUS 

Generals: 

Organitzar activitats on es promoguin valors, i on 
puguin participar tots els infants durant l’hora 
d’esbarjo. 

 

Específics: 
-Unificar el grup classe de P5 amb jocs dirigits. 

-Fer manualitats que impliquin la participació de tots els alumnes. 

-Aprendre coses noves a partir d’activitats lúdiques. 

 

 

 
ESPAIS 

Les activitats  del grup de P5  es duran a terme al pati que comunica directament amb la classe. Les activitats de manualitats es faran a l’aula o bé 
o a les taules que hi ha al porxo d’aquest mateix espai. 
 
En cas de pluja els infants romandran a l’aula. 

 

 
HORARI 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

-Taller de polseres i 
collars  
-Joc lliure 

Joc de 

construc

cions  

-Joc 

lliure 

-Jocs lliure de “ 

cuines” 

-Taller de titelles  
 

 
-Jocs dirigits  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
DISTRIBUCIÓ 

Els infants tindran 

l’oportunitat d’escollir si 

participar en la 

manualitat o bé jugar al 

patí.  

La manualitat es farà al 

portxo. 

Els infants tindran 

l’oportunitat de jugar amb 

el material proporcionat o 

bé escollir un altre joc. 

 

Els jocs tindran lloc al 

patí de P5 

 

Els infants tindran 

l’oportunitat de jugar amb 

el material proporcionat o 

bé escollir un altre joc. 

 

Els jocs tindran lloc al patí 

de P5 

 

L’activitat tindrà lloc a l’aula, els 

alumnes tindran l’oportunitat de 

fer titelles que després podran 

utilitzar pel seu propi joc. 

 

 

S’organitzaran llocs 

preparats a l’espai del 

patí on tots els 

alumnes podran 

participar i gaudir. 
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EXPLICACIÓ 

 
 
 
 
 

 

L’activitat consistirà en 

fer polseres i collarets 

amb cordill marró i amb 

boles que podran 

decorar els alumnes. 

 

La monitora 

s’encarregarà de dirigir 

l’activitat i proporcionar 

suport als alumnes que 

hi participin.  

Els infants podran jugar a 
construccions amb al 
material proporcionat. 
 

La monitora supervisarà 
l’estona de joc i que els 
infants tractin el material 
amb cura i respecte. Així 
com una bona actitud 
envers la resta de 
companys. 

Els infants podran jugar a 
construccions amb al material 
proporcionat. 
 
La monitora supervisarà 

l’estona de joc i que els 

infants tractin el material 

amb cura i respecte. Així 

com una bona actitud 

envers la resta de 

companys. 

 En aquesta activitat els alumnes 

podran fer titelles d’animals. Per 
aquesta activitat es necessitarà 
cartolines negra, groga i negre. 

Els alumnes jugaran a 

dos jocs dirigits 

dinamitzats per la 

monitora.  

Els jocs son: “les 

capsetes” 

“Les pilotes amagades  

 

 

Necessitarem pilotes 

de tennis, piques 

petites i cercles. 

 


