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OBJECTIUS 

Generals: 

Passar-ho bé mitjançant activitats conjuntes amb la 

resta de companys 

Aprendre a respectar límits, normatives  i regles 

Gaudir de l’activitat física 

Desenvolupar l’esperit cooperatiu i el 

companyerisme 

Específics: 

Fer volar la imaginació a les estones de joc lliure 

Aprendre els valors dels esports 

Realitzar activitats que requereixin un cert nivell de motricitat fina 

Millorar les habilitats motrius bàsiques i específiques 

Gestionar bé el temps lliure de forma autònoma 

 

 
ESPAIS 

Tenim horaris establerts segons cursos i dies. Dll i dv a 1r i 2n ens toca a la pista de baix, mentre que la resta de dies ens toca a la de dalt. Cada 
curs tindrà mitja pista, sigui el dia que sigui.  
 
En cas que plogui o faci falta també disposem de les aules de cada curs. 

 

 
HORARI 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 
Temps lliure 
 
Joc dirigit 

Joc lliure 

Joc opcional dirigit 

Joc lliure 

Joc opcional 

amb material 

Temps lliure 
 
Joc dirigit 

 
Activitat especial 
 
Temps lliure 
 

 

 

 

 

 

 
DISTRIBUCIÓ 

Tal i com he dit, la pista 

es dividirà en 2, de 

manera que cada grup 

realitzarà la seva 

activitat amb el seu 

material. 

Com sóc l’únic monitor 

hauré d’anar d’un costat 

a l’altre per donar un 

cop d’ull, dinamitzar i 

intervenir en el que 

calgui. 

Tal i com he dit, la pista 

es dividirà en 2, de 

manera que cada grup 

realitzarà la seva activitat 

amb el seu material. 

Com sóc l’únic monitor 

hauré d’anar d’un costat 

a l’altre per donar un cop 

d’ull, dinamitzar i 

intervenir en el que 

calgui. 

Ídem dilluns 

En aquest cas afegirem 

l’opció d’utilitzar el 

material. 

  

 

Ídem dilluns  

Aquest dia tindrà una 

dinàmica diferent però 

la distribució serà la 

mateixa, cada grup 

treballarà amb el seu 

material a la seva part 

de la pista. 
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EXPLICACIÓ 

 
 
 
 
 

 

 

Al no poder dinamitzar 

els dos grups alhora 

primer faran el joc dirigit 

per mi els de primer, 

mentre que els de segon 

tindran temps lliure. 

 

Un cop finalitzada 

l’activitat amb un grup 

es canviaran les tornes i 

els de 2n faran l’activitat 

(i el de primer temps 

lliure). 

 

Durant les activitats 

aniré fent un cop d’ull al 

grup que estigui fent el 

temps lliure, però la 

meva atenció es 

centrarà en dinamitzar el 

joc programat. 

 
En aquest cas el joc dirigit 
serà opcional i podrà 
participar tothom que vulgui. 
 

L’objectiu principal, però, 
serà el joc lliure que els 
propis alumnes hagin 
escollit, ja sigui tots junts o 
en petit grup.  

Tots aquells que no es 
posin d’acord, no sàpiguen 
que fer i/o estiguin avorrits 
tindran l’oportunitat de jugar 
a un joc dirigit per mi. 
 

Com és obvi, tot plegat es 
farà evitant el contacte entre 
diferents grups estables. 
Com he dit, cada grup 
jugarà a la seva meitat de la 
pista.  

 

Ídem dimarts. 

 

En aquest cas s’afegirà 

la possibilitat d’utilitzar el 

material del que 

disposem. 

 

A causa del Covid-19 primer 

i segon tindran material 

diferent, el qual es 

desinfectarà al final del dia. 

 

En cas que vagi amb la 

utilització del material es 

valorarà incloure’l a la 

resta de dies amb joc 

lliure. 

 
Ídem dilluns 

Aquest dia tindrà una 

dinàmica similar al 

dilluns, mentre uns 

facin l’activitat els altre 

tindran l’estona lliure. 

Es diferencia en 

l’activitat, ja que 

s’intentarà fer una 

activitat una mica 

diferent, ja sigui una 

gimcana, una recerca 

del tresor o quelcom 

similar. 
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