
Graella d'infantil P4 
Març 2020

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Activitats
puntuals

Les activitats que podeu trobar en aquesta proposta educativa es realitzen sota una mirada de:

Inclusió Convivència Sostenibilitat Participació Autonomia Ciutadania 
globalGènere Acció

comunitària

Juga!
El joc de l’aranya

El joc del mocador

El joc del taxi

La xarranca

Cant Coral

Jocs

Crea!
Land art, el dibuix 
màgic

La Bolboreta eruga

Estels per la igualtat 
de gènere

#MéspontsMenysmurs

Llanes i fils

Emociona't!
Biblioteca contes 
sobre emocions “El 
monstre de colors”

Sessió mindfulness

Joc simbòlic grupal

La Bolboreta i l’ou

Material artístic

El dia de la Dona, 8 

de març (setmana)

Jornada contra el 

racisme i la 

xenofòbia, 21 de 

març (setmana)

Mou-te!
Teles de colors en 
moviment

Joc de les estàtues

Joc de les cadires 
amb músiques del 
món.

Karaoke amb mímica

Teles

Terra, mar i aire

Jocs d’equilibri

Cursa de relleus amb 
diversitat funcional

El joc del 
paracaigudes

Activa't!

Material esportiu



Graella d'infantil P5 
Març 2020

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Activitats
puntuals

Les activitats que podeu trobar en aquesta proposta educativa es realitzen sota una mirada de:

Inclusió Convivència Sostenibilitat Participació Autonomia Ciutadania 
globalGènere Acció

comunitària

Juga!
El joc de l’aranya

El joc del mocador 
cooperatiu

Un, dos, tres, pica 
paret…

Cursa de xapes

Jocs

Crea!
Murals a dos mans
(crea i coopera)

La Bolboreta eruga

Estels per la igualtat
de gènere

Cant Coral

#MéspontsMenysmurs

Llanes i fils

Activa't!
Curses d’obstacles

Jocs amb pilotes

Slow wheels, repte 
Sobre Rodes!

El joc del 
paracaigudes

Emociona't!
Biblioteca: contes 
sobre diversitat

Espai de trobada al 
Jardí de les Olors

La Bolboreta i l’ou

L’hort i la primavera

Material artístic

El dia de la Dona 8 

de març (setmana)

Jornada contra el 

racisme i la 

xenofòbia, 21 de 

març (setmana)

Sobre Rodes, 27 de 

març

Mou-te!
El joc de les 
papallones de pedra

Balls countries 

Espai teatre (coNTes 
vivencials)

Cursa d’orientació –
Mapa mundi

Material de circ Material esportiu



Comunitat de mitjan@s 
Març 2020

Llanes i 

fils

Elements 

naturals

Jocs de 

taula

Material 

artístic

Material 

de circ

Material 

esportiu

Teles i 

disfresses

Crea!

Juga!

Emociona't

Activa't!

Mou-te

Activitats 
puntuals

Les activitats que podeu trobar en aquesta proposta educativa es realitzen sota una mirada de:

Inclusió Convivència Sostenibilitat Participació Autonomia Ciutadania 
globalGènere Acció

comunitària

Cromos de picar de la Bolboreta

Memory gegant “país-aliment” 

Estels per la igualtat de gènere

Construïm i decorem el Choso

#MéspontsMenysmurs

Racó de cromos de picar

El joc del memory gegant

Pales i galledes

Espai del 21

Coneix el Choso

Vídeo fòrum “mira’m als ulls” 4 minuts

Biblioteca contes sobre diversitat

L’hort i les papallones

Cuidem l’Escola

Sessions de relax i paisatges del món

Dia de la Dona, 8 de març 

Consell d’Infants, 13 de març

Jornada contra la xenofòbia I el 

racisme, 21 de març

Xtrem Futbol (amb variants 
esbojarrades: futbol cranc, 
xinés, amb obstacles, Rolball)

Sobre Rodes

Torneig de Tennis Taula

#MéspontsMenysmurs

Balls tradicionals del món

Just dance sessions

Companyia de teatre NUS (amb procés 
de selecció de l’obra i creació de 
comissions de càsting, atrezzo i textos)



Comunitat de grans
Març 2020

Crea!

Juga!

Emociona't! Mou-te!

Activa't!

Activitats Puntuals
Boc’n’roll (Fira Solidària)

Creació de malabars

Estels per la igualtat de gènere

Rètols per a l’hort

La maleta Ubuntu

#Méspontsmenysmurs 

EnCIRCa’t – Reptes de diàbolo, 

xanques, plats i malabars

Els països – La maleta

Mata-conills

Espai “connecta’t” amb:

• Dinàmica d’escolta activa

• El joc de la mandarina.

• El Barret

• L’hort primaveral i la bassa

Lligueta (bàsquet i hoquei)

Rolball 

Futbolí humà

Torneig de Tennis Taula

#Méspontsmenysmurs 

Rondes de coreografies

Aplaudim! Mostra d’enginys

Just dance sessions

Balls “sense sentit “

Dia de la Dona, 8 de març 

Consell d’Infants, 13 de març

Jornada contra la xenofòbia i el 

racisme, 21 de març

Les activitats que podeu trobar en aquesta proposta educativa es realitzen sota una mirada de:

Inclusió Convivència Sostenibilitat Participació Autonomia Ciutadania 
globalGènere Acció

comunitària



CAIXES

I N T E R V E N C I Ó  E D U C A T I V A  A  L ' E S P A I  D E  M I G D I A

Llanes i 

fils

Elements 

naturals

Jocs de 

taula

Material 

artístic

Material 

de circ

Material 

esportiu

Teles i 

disfresses

La tipologia de caixes pot anar 
creixent o variant en funció 
dels interessos dels infants

Slacklines, platets, 
xanques, anelles, 

maces, diàbolos,...

Fustes, pedres, 
suros, pinyes, 
branquillons, 

fulles,...

Escacs, parxís, 
dòmino, cartes, 

puzles,...

Guixos, pintures, 
papers, colors,...

Llanes, fils, 
trapillo,  cordills, 
estris de ganxet, 

telers,...

Teles grans i 
petites, llençols, 

tuls, feltre, 
accessoris i 
disfresses,...

Cordes, pilotes de 
Rugby, futbol, handbol, 
voleibol, tennis taula, 

pales, raquetes,...


