
• M'agrada /no 

m'agrada

• Contes per salvar

el planeta i altres

• Com va?

Graella d'infantil P4-P5
Setembre de 2022

Juga! Emociona't!

Espai destinat a 
desenvolupar la 

creativitat dels infants 

Proposta d’activitats

innovadores i de 

caire integrador de 

caràcter transversal 

entre tots els grups

de l’escola

vinculades a dates 

especials amb

l'objectiu de generar

més consciència:

• Recordatori de 
la proposta
educativa del 
temps de migdia

• Joc cooperatiu

amb cercles.

• Jocs motrius

(pilla-pilla, aranya

peluda,...)

• Jocs de pilota tova

• Mini-ioga animal

• Joc de les estàtues

• Circuits 

d'obstacles

• Saltem a la corda

Crea i 

experimenta!
Activa't! Mou-te!

Inclusió Convivència Sostenibilitat Participació Autonomia ciutadania 
globalGènere Acció

comunitària

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

Activitat esportiva on 
es treballa amb un 

sistema que potencia
les conductes

esportives i solidàries
per tal de poder

incidir en el treball de 
valors

Activitats proposades
per tal de potenciar la 
participació col.lectiva, 
la implicació, així com 
el desenvolupament

de les habilitats
socials bàsiques:

Desenvolupem
activitats de cohesió
grupal, d'educació

emocional, 
dinàmiques de grup, 

jocs i activitats de 
cooperació i no 
competitives.

Experimentar amb
el llenguatge

corporal, amb la 
música i amb la 

creativitat a través
de la dansa, la 

música, la festa...

A.Puntuals

-La pilota crema
- La bruixeta
- Les quatre 

estacions 

• Pintem amb

els dits

• Números de 

plastelina

• Postals pels

company@s



Proposta d’activitats innovadores i de caire
integrador de caràcter transversal entre tots els

grups de l’escola vinculades a dates especials amb
l'objectiu de generar més consciència:

•

• Presentació de la proposta

educativa

• El cofre dels mil colors

• Landart

• Banderoles en xarxa

• Rol box mariner

• Jocs de sorral

• Jocs de taula

• Assemblea de tripulants

• La catifa de les cures per les pupes del cor

• Jocs de persecució

• Pilla-ona

• El pop de mil tentacles

• L'illa perduda

Graella 1r

Inclusió Convivència Sostenibilitat Participació Autonomia ciutadania
globalGènere Acció

comunitària

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

Crea i experimenta!

Juga!

Emociona't!

Activa't!

Mou-te!

Espai destinat a desenvolupar la creativitat dels

infants i a que a través de diferents propostes

puguin experimentar amb tot tipus de materials i 

creacions artístiques

Activitats proposades per tal de 

potenciar la participació col.lectiva, 

la implicació, així com el 

desenvolupament de les habilitats

socials bàsiques

Desenvolupem activitats de cohesió grupal, 

d'educació emocional, dinàmiques de grup, jocs i 

activitats de cooperació i no competitives

Experimentar amb el llenguatge corporal, amb la 

música i amb la creativitat a través de la dansa, la 

música, la festa... hi ha cabuda per pràcticament tot: 

Activitat esportiva on es treballa amb un 

sistema que potencia les conductes

esportives i solidàries per tal de poder

incidir en el treball de valors

Activitats puntuals

Setembre de 2022- Activitats de 12:45h a 15:30h

• Got talent

• Ballem en grup!



Llanes i 

fils

Elements 

naturals

Jocs de 

taula

Material 

artístic

Material 

de circ

Material 

esportiu

Teles i 

disfresses

Proposta d’activitats innovadores i de caire
integrador de caràcter transversal entre tots els

grups de l’escola vinculades a dates especials amb
l'objectiu de generar més consciència:

•

• Presentació de la proposta

educativa

• El barret carxofa

• Papiroflèxia gegant

• Dibuixos cooperatius

• Jocs cooperatius

• El carter

• Trenca-fils

• Assemblea de tripulants

• La catifa de les cures per les pupes del cor

• Jocs de persecució

• Pilla-ona

• El pop de mil tentacles

• L'illa perduda

Graella 2n 

Inclusió Convivència Sostenibilitat Participació Autonomia ciutadania
globalGènere Acció

comunitària

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

Crea i experimenta!

Juga!

Emociona't!

Activa't!

Mou-te!

Espai destinat a desenvolupar la creativitat dels

infants i a que a través de diferents propostes

puguin experimentar amb tot tipus de materials i 

creacions artístiques

Activitats proposades per tal de 

potenciar la participació col.lectiva, 

la implicació, així com el 

desenvolupament de les habilitats

socials bàsiques

Desenvolupem activitats de cohesió grupal, 

d'educació emocional, dinàmiques de grup, jocs i 

activitats de cooperació i no competitives

Experimentar amb el llenguatge corporal, amb la 

música i amb la creativitat a través de la dansa, la 

música, la festa... hi ha cabuda per pràcticament tot: 

Activitat esportiva on es treballa amb un 

sistema que potencia les conductes

esportives i solidàries per tal de poder

incidir en el treball de valors

Activitats puntuals

Setembre de 2022- Activitats de 12:45h a 15:30h

• Got talent

• Ballem en grup!



Llanes i 

fils

Elements 

naturals

Jocs de 

taula

Material 

artístic

Material 

de circ

Material 

esportiu

Teles i 

disfresses

Proposta d’activitats innovadores i de caire
integrador de caràcter transversal entre tots els

grups de l’escola vinculades a dates especials amb
l'objectiu de generar més consciència:

•

• Presentació de la proposta

educativa

• Jocs en viu: Traga-boles gegant!

• Reptes de punteria

• Jocs cooperatius

• Assemblea de tripulants

• La catifa de les cures per les pupes del cor

Graella 3r 

Inclusió Convivència Sostenibilitat Participació Autonomia ciutadania
globalGènere Acció

comunitària

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

Crea i experimenta!

Juga!

Emociona't!

Activa't!

Mou-te!

Espai destinat a desenvolupar la creativitat dels

infants i a que a través de diferents propostes

puguin experimentar amb tot tipus de materials i 

creacions artístiques

• Una escola amb flors!

• Banderoles en xarxa

• Racó artístic

Activitats proposades per tal de 

potenciar la participació col.lectiva, 

la implicació, així com el 

desenvolupament de les habilitats

socials bàsiques

Desenvolupem activitats de cohesió grupal, 

d'educació emocional, dinàmiques de grup, jocs i 

activitats de cooperació i no competitives

Experimentar amb el llenguatge corporal, amb la 

música i amb la creativitat a través de la dansa, la 

música, la festa... hi ha cabuda per pràcticament tot: 

Activitat esportiva on es treballa amb un 

sistema que potencia les conductes

esportives i solidàries per tal de poder

incidir en el treball de valors

• Iniciació al bàsquet

• Circuits

• Tastet d'esports

Activitats puntuals

Setembre de 2022- Activitats de 12:45h a 15:30h

• Got talent

• Ballem en grup!



Graella 4t

• Presentació de la proposta educativa

Inclusió Convivència Sostenibilitat Participació Autonomia ciutadania
globalGènere Acció

comunitària

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

Crea!

Juga!

Emociona't! Mou-te!

Activa't!

Activitats Puntuals
Espai destinat a desenvolupar la creativitat

dels infants i aque a través de diferents

propostes puguin experimentar amb tot

tipus de materials i creacions artístiques:

Activitats proposades per tal de

potenciar la participació col.lectiva, la

implicació, així com el

desenvolupament de les habilitats

socials bàsiques:

Desenvolupem activitats de cohesió grupal,

d'educació emocional, dinàmiques de grup, jocs i

activitats de cooperació i no competitives:

Activitat esportiva on es treballa amb

un sistema que potencia les conductes

esportives i solidàries per tal de poder

incidir en el treball de valors:

Experimentar amb el llenguatge corporal, amb

la música i amb la creativitat a través de la

dansa, la música, la festa...

Proposta d’activitats innovadores i de caire

integrador de caràcter transversal entre tots els

grups de l’escola vinculades a dates especials

amb l'objectiu de generar més consciència:
• Creació de la nostra equipació

per a la lliga: braçalets i 

bandanes per equips.

• Pictionary de verdures

• Escacs

• Jocs de taula

• Jocs d'aliments

• Torneig Tennis Taula

• Atletisme

• Tastet d'esports

• Circ

• Balls grupals

Setembre de 2022- Activitats de 12:45h a 15:30h

• Parlem i pensem!

• Cullerot



Graella 5è

• Presentació de la proposta educativa

Inclusió Convivència Sostenibilitat Participació Autonomia ciutadania
globalGènere Acció

comunitària

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

Crea!

Juga!

Emociona't! Mou-te!

Activa't!

Activitats Puntuals
Espai destinat a desenvolupar la creativitat

dels infants i aque a través de diferents

propostes puguin experimentar amb tot

tipus de materials i creacions artístiques:

Activitats proposades per tal de

potenciar la participació col.lectiva, la

implicació, així com el desenvolupament

de les habilitats socials bàsiques:

Desenvolupem activitats de cohesió grupal, d'educació

emocional, dinàmiques de grup, jocs i activitats de

cooperació i no competitives:

Activitat esportiva on es treballa amb

un sistema que potencia les conductes

esportives i solidàries per tal de poder

incidir en el treball de valors:

Experimentar amb el llenguatge corporal, amb la

música i amb la creativitat a través de la dansa, la

música, la festa...

Proposta d’activitats innovadores i de caire

integrador de caràcter transversal entre tots els

grups de l’escola vinculades a dates especials

amb l'objectiu de generar més consciència:

• Escacs

• Jocs de taula

• Jocs d'aliments

• Parlem i pensem!

• Torneig Tennis Taula

• Atletisme

• Tastet d'esports

• Circ

• Balls grupals

Setembre de 2022- Activitats de 12:45h a 15:30h

• Parlem i pensem!

• Cullerot comunicador

• Creació de la nostra equipació per a la 

lliga: braçalets i bandanes per equips.

• Pictionary de verdures



Graella 6è

• Presentació de la proposta educativa

Inclusió Convivència Sostenibilitat Participació Autonomia ciutadania
globalGènere Acció

comunitària

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

Crea!

Juga!

Emociona't! Mou-te!

Activa't!

Activitats Puntuals
Espai destinat a desenvolupar la creativitat

dels infants i aque a través de diferents

propostes puguin experimentar amb tot

tipus de materials i creacions artístiques:

Activitats proposades per tal de

potenciar la participació col.lectiva, la

implicació, així com el desenvolupament

de les habilitats socials bàsiques:

Desenvolupem activitats de cohesió grupal, d'educació

emocional, dinàmiques de grup, jocs i activitats de

cooperació i no competitives:

Activitat esportiva on es treballa amb

un sistema que potencia les conductes

esportives i solidàries per tal de poder

incidir en el treball de valors:

Experimentar amb el llenguatge corporal, amb la

música i amb la creativitat a través de la dansa, la

música, la festa...

Tot@s som Eufòria

Proposta d’activitats innovadores i de caire

integrador de caràcter transversal entre tots els

grups de l’escola vinculades a dates especials

amb l'objectiu de generar més consciència:

• Baseball

• Handball

• Bàsquet

• Hockey

Setembre de 2022- Activitats de 12:45h a 15:30h

• Fes la teva

• La teva virtut

• Escolta'm

• Gimcanes

• Jocs de relleus

• Pista americana

• Jocs motrius

• Creació de la nostra equipació per a la 

lliga: braçalets i bandanes per equips.

• Pictionary de verdures


