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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 

-Aprenem a cordar-nos 
les sabates ! 

-Lectura 

de 

contes  

-Joc 

lliure 

-Taller de 

disfresses  

-Taller de mandales  
 
 

 
-Jocs dirigits  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
DISTRIBUCIÓ 

Aquesta activitat ajudarà 

a desenvolupar les 

habilitats psicomotores 

dels infants.  

L’activitat tindrà lloc a 

l’aula. 

En aquesta activitat els 

infants podran participar 

en la lectura de contes. 

 

L’activitat es pot dur a 

terme tant al patí com a 

classe. 

En aquesta activitat els 

alumnes podran disfressar-

se i fer un concurs amb 

tots els alumnes. 

 

L’activitat es pot adaptar al 

patí i a classe. 

L’activitat tindrà lloc a l’aula, on 

els infants podran gaudir d’una 

activitat creativa. 

 

S’organitzaran llocs 

preparats a l’espai del 

patí on tots els 

alumnes podran 

participar i gaudir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓ ANUAL 
 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓ ANUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓ 

 
 
 
 
 

 

L’activitat consistirà en 

fer una sabata de 

cartolina amb forats per 

ficar els cordons, que 

ells mateixos podran 

decorar. Servirà per 

ajudar als infants a 

cordar-se les sabates, i 

així incrementar la seva 

autonomia. 

  

La monitora coordinarà 

la tasca i ajudarà als 

infants en tot moment. 

 

Per aquest taller es 

necessitaran colors, 

cartolina blanca i 

cordons.  

Els infants podran escoltar 
contes o bé llegir-los ells 
mateixos. 
 

La monitora supervisarà 
l’estona d’esbarjo. 

Els infants podran gaudir 
d’una activitat que promou la 
creativitat d’aquests.  
 

Per tema covid, es recomana 
que els infants portin les 
seves disfresses o bé 
complements com un barret, 
corbata... I amb música 
caminin a una “passarel·la”. 
 

Després tots ells podran 
puntuar i escollir la disfressa 
més original. 

 En aquesta activitat els alumnes 

podran pintar mandales 
proporcionades per la monitora. 
 
Es necessitaran mandales i colors. 

 

Els alumnes jugaran a 

dos jocs dirigits 

dinamitzats per la 

monitora.  

Els jocs són: “les illes” 

“ la bomba” (versió 

adaptada a infantil) 

 

 

 

Necessitarem fulls, 

colors i una pilota. 

 


