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OBJECTIUS 

Generals: 

 

Gaudir de l’estona d’esbarjo. Ensenyar hàbits a 

taula i fora de taula. Fomentar la participació, la 

companyonia i respectar les mesures de salut i 

higiene.  

Específics: 
 

Desenvolupar la psicomotricitat, mitjançant jocs, activitats, tallers i musica.  

Implicar als infants en un nou projecte multicultural a l’hora de dinar (plats de 

diferents països).  

 

 

 
ESPAIS 

 
P4A gaudirà de tres patis durant tot el curs, que son rotatius cada semana (el pati de la caseta, el pati del “nautirus” i el pati del jardinet). En el cas 
de pluja, estarem dintre de la classe de P4A.  

 

 
HORARI 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 
El tren de fusta 
Els taps de suro 
Els contes 

Jocs 

dirigits i 

cotxes 

Pintar nines 

“Matrioshka” 

Joc lliure  

 
Taller de titelles 
 

 
Tallers de música  
Joc lliure. Contes.  
 
 

 

 

 

 

 

 
DISTRIBUCIÓ 

Elecció entre el tren de 

fusta, els taps i els 

contes. Trien les 

joguines lliurement. No 

es separen per cursos. 

La resta del Pati joc 

lliure.    

O bé juguem a un joc o a 

un altre. Perquè som un 

grup petit i sinó no es 

podria jugar.  

O bé juguem a un joc o a 

un altre. Perquè som un 

grup petit i sinó no es 

podria jugar. 

Grups de 5 mixtes. Distribució 

de material. Realització de 

l’activitat. 

Ballem el joc de la 

cadira mentre sona la 

música.  
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EXPLICACIÓ 

 
 
 
 
 

 

 

La monitora s’encarrega 

de repartir el tren de 

fusta, els taps de suro, i 

els contes que els nens i 

nenes només 

visualitzen.  

 

Aquesta activitat sempre 

es faran en el pati del 

jardinet.  

 

Durant tota la setmana 

que toqui aquest pati. 

 

Sempre que 

comencem i finalitzem 

l’hora del lleure, 

rentem mans i anem al 

lavabo.  

 

Fem dos grups. Uns juguem 
amb els cotxes i l’altre grup 
juguem a un joc dirigit “El 
terra, aigua i aire”, “El 
picaparet”, per exemple.  

 
Aquestes activitats es faran 
en el pati dels jardinets i en 
el pati de la caseta.  

 

Durant tota la setmana 
que toqui aquest pati. 

 

Sempre que comencem i 
finalitzem l’hora del lleure, 
rentem mans i anem al 
lavabo. 

 

Distribució dels dibuixos 

de les nines russes, pels 

infants que vulguin 

pintar. Els altres jugaran 

a jocs de construccions i 

jugar a les cuinetes al 

sorral.  

 

Aquestes activitats 

sempre es podran 

realitzar al pati de la 

caseta.  

 

Al pati del jardinet es 

faran els jocs lliures. 

Com ara, el joc de 

“l’amagatall” i el joc de 

“Ratón que te pilla el 

gato”.  

 

Durant tota la setmana 

que toqui aquest pati. 

 

Sempre que 

comencem i finalitzem 

l’hora del lleure, 

rentem mans i anem al 

lavabo. 

 
El primer dia expliquem als   
infants els dos contes, dels quals 
faran les titelles. A continuació, 
repartirem les plantilles, perquè 
les pintin. Quan tothom tingui el 
seu personatge pintat, retallarem i 
pegarem les plantilles a la 
cartolina blanca per poder fer la 
base de les titelles. Farem els 
forats perquè els infants puguin 
ficar els dits de les mans i moure 
la seva titella. Per últim, 
desenvoluparem el conte 
mitjançant una obra de teatre.  
 
La durada del taller es podrà 
allargar si es considera necessari.  
 

Durant tota la setmana que 
toqui aquest pati. 
 

Sempre que comencem i 
finalitzem l’hora del lleure, 
rentem mans i anem al lavabo. 

En el taller de musica, 

juguem al joc de la 

cadira amb la música, 

perquè deixin volar la 

seva imaginació i les 

seves emocions.  

 

En el joc lliure sempre 

podran jugar al sorral, 

en el pati de la caseta. 

En el pati del Nautirus, 

jugaran a les 

construccions i al racó 

dels contes. 

Durant tota la 

setmana que toqui 

aquest pati. 

 

Sempre que 

comencem i 

finalitzem l’hora del 

lleure, rentem mans i 

anem al lavabo. 

 


