
En aquest bloc 
combinarem 
manualitats 
(màscares) i el taller 
d’estris per millorar 
la destresa a l’hora 
de fer servir els 
coberts, fomentant 
així l’autonomia dels 
nostres infants.

Durant aquest mes 
organitzarem 
diferents jocs pre-
esportius: Circuits 
amb cons, jocs amb 
corda (els dies de la 
setmana), 
aprendrem a saltar 
amb les gomes i jocs 
amb pilota (La pilota 
atrapada)

S’organitzaran 
diferents jocs i 
activitats 
acompanyats amb 
música (cadires 
musicals, ball de 
l’escombra, canvi de 
parelles i les 
estàtues musicals)

Durem a terme 
diferents dinàmiques 
per afavorir la 
cohesió del grup: El 
drac, cercles 
cooperatius, el 
director d’orquestra 
i la pilota que vola.

Mitjançant la nostra 
bústia, anirem triant 
a l’atzar els jocs que 
han proposat els 
infants: fet i amagar, 
pica-paret, bales, 
tallar el fil.... 
Quinzenalment, 
anirem a jugar al 
sorral de la zona de 
pícnic del pati de 
primària. Posarem la 
nostra mirada en la 
participació dels 
nostres infants

Durant el mes de 
març, celebrarem el 
Dia de la Dona (6 de 
març), construint uns 
estels per la igualtat 
de gènere

Jornada contra el 
racisme i la 
xenofòbia (21 de 
març)

Teles i disfresses Llanes i fils Construccions Esportiva Artística

Graella d'infantil 
Març 2020

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Activitats 
puntuals

Crea! Activa't! Mou-te! Emociona't! Juga!

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

Inclusió Convivència Sostenibilitat Participació Autonomia Ciutadania 
globalGènere Acció

comunitària



Graella 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

Mitjançant la bústia de 

suggeriments, anirem

agafant les diferents

propostes dels infants per 

dur a terme els jocs: jocs de 

taula, fet i amagar, jocs

variats amb gomes i cordes, 

tot plegat posant especial 

èmfasi en la convivència

entre nens i nenes…

Durant el mes de març, es 
proposaran diferents esports 
variats: pitxi, bàsquet, vòlei, futbol i 
handbol, els quals anirem alternant 
segons la setmana. Centrarem la 
nostra mirada en la participació 
dels infants

Activa't!

Mou-te

A petició dels infants, durant el mes de març

durem a terme tallers o experiments, com ara

slime, papiroflèxia, tinta invisible o un laberint i 

acabarem el mural gegant iniciat inspirat en el 

medi ambient i el canvi climàtic

Dins d’aquest bloc, organitzem

assemblees i diferents dinàmiques de 

grup per tal d’afavorir la cohesió entre els

infants: “Creuar el riu”, “la línia de 

coneixença”, “aranya”, “cursa de sacs”, 

“cercles cooperatius”… 

Un cop a la setmana, dins l’espai del gimnàs, 

durem a terme diferents balls i coreografies

creades pels propis infants. A més, també

podran gaudir de diferents materials per 

poder generar el seu propi joc.

.

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

Dia de la Dona (6 de març): estels 
per la igualtat de gènere

Jornada contra el racisme i la 
Xenofòbia (21 de març)



Graella de grans
Març 2020

Crea!

Juga!

Emociona't!
Mou-te!

Activa't!

Activitats Puntuals
Mitjançant les propostes dels

infants, realitzarem diferents tallers

i experiments: un cotxe de joguina, 

papiroflèxia, coet d’aigua, slime I 

campionat d’avions de paper, 

posant la nostra mirada en la 

participació dels infants 

Mitjançant material esportiu i 

psicomotriu, realitzarem 

diferents jocs i activitats. A més, 

es proposaran altres jocs tipus 

un memory humà i el joc del 

bassalt.

Durem a terme divereses dinàmiques I 

jocs cooperatius, amb l’objectiu

d’afavorir la cohesió entre grups: “girar

la truita”, “micos i cocos”, “Superman”

Mitjançant el “rolball” i 

diferents esports alternatius, 

treballarem conjuntament 

l’esport en valors, donant 

èmfasi a la participació de 

nens i de nenes

Dins d’aquest bloc, el nostre objectiu és 

que els infants puguin gaudir de l’espai 

del gimnàs utilitzant diferents materials 

i fent volar la imaginació, sempre 

acompanyats amb música

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

Inclusió Convivència Sostenibilitat Participació Autonomia ciutadania 
globalGènere Acció

comunitària

Dia de la Dona (6 de març): estels 
per la igualtat de gènere

Jornada contra el racisme i la 
Xenofòbia (21 de març)



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,...


