
PROGRAMACIÓ OCTUBRE 
 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

Generals: 

Aquestes activitats son perquè puguin jugar sense 

conflictes. 

Específics: 
Poder crear benestar entre ells per la seva bona relació 

 

 
ESPAIS 

En les dues pistes que són dos patis diferents separats per conus , també en las taules de fustes . son dos cursos   

 

 
HORARI 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

12:30 a 13:30  
Futbol 
mandales 

12:30 a 

13:30 

Curses 

de sac 

12:30 a 13:30 

Collarets i 

polseres 

12:30 a 13:30 
Tres en línia amb dado llegant  
Els peons seran els infants 

12:30 a 13:30 
Futbol  i jocs lleure 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
DISTRIBUCIÓ 

-Pista  de l’mig es 

dividirà en dos perquè 

puguin jugar les dues 

classes.  

-per a pintar las 

mandales es farà en las 

taules de fusta 

-En la pista de dalt se 

dividirà per fer curses de 

sac. 

Els collarets i polseretes es 

farà sempre en las taules 

de fusta 

-En la pista de l’mig es dividirà 

per que juguin les dos classes 

-Pista de l’mig es 

dividirà per que 

puguin jugar al futbol i 

a jocs lleure. 
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EXPLICACIÓ 

 
 
 
 
 

 

-Tenint dues classes 

diferents i una sola 

monitora nomes es pot 

estar pendent dels dos 

grups quinoes barregin. 

 

 

Els dies de puja cada 

curs se queda en la 

seva classe i intentaré 

fer el taller  

-Tenint dues classes 
diferents i una sola monitora 
nomes es pot estar pendent 
dels dos grups que no es 
barregin.  
 

 

Els dies de puja cada curs  

Se queda en la seva classe 
i intentaré fer el taller.   

-Tenint dues classes 

diferents i una sola 

monitora nomes es pot 

estar pendent dels dos 

grups que no es 

barregin. 

 

Els dies de puja cada 

curs se queda en la seva 

classe i intentaré fer el 

taller. 

-Tenint dues classes diferents i 
una sola monitora nomes es pot 
estar pendent dels dos grups que 
no es barregin. 
 
 
 
Els dies de puja cada curs se 
queda en la seva classe i intentaré  
fer el taller. 

-Tenint dues classes 

diferents i una sola 

monitora nomes es 

pot estar pendent dels 

dos grups que no es 

barregin. 

Els dies de puja cada 

curs se queda en la 

seva classe i 

intentaré. 

 

 


