
EL TEMPS DEL MIGDIA ÉS TEMPS

EDUCATIU

PROPOSTA CURS 2018-19

Confiança, canvi, col·laboració, responsabilitat, cooperació, 
consciència de grup, empatia, autonomia, capacitat, valors, 
convivència, espai i entorn adequat, participació, coneixement, 
educació, hort i benestar, fun activities...



El temps del migdia a l’escola

Evolució del projecte de lleure educatiu

3 fases d’intervenció

 Educació INFANTIL- COMUNITAT DE PETITS

 Educació PRIMÀRIA- COMUNITAT DE MITJANS

 Educació PRIMÀRIA- COMUNITAT DE GRANS



Treballem per blocs lúdics

El nostre eix de 

treball parteix de 

la participació 

activa dels infants



Comunitat de PETITS- DESCOBERTA

 Presentem els diferents blocs d’acvtivitats amb

l’objectiu de generar interessos cap als infants. 

Ens proposem aconseguir la seva participació a 

través de l’estímul

DESPERTEM LA CURIOSITAT DELS MÉS 

PETIT@S DE L’ESCOLA!



Comunitat de MITJANS- ADQUISICIÓ

 Els blocs d’activitats S’OMPLEN  de continguts a 

través de la seva participació. Hem de fer crèixer

els seus interessos i dinamitzar les seves

propostes. 

ELS ACOMPANYEM PERQUÈ S’HO FACIN SEU!



Comunitat de GRANS- CONSOLIDACIÓ i CO-CREACIÓ

 El funcionamient del lleure a través dels Blocs 

lúdics ja està consolidat i, per tant, tota iniciativa 

la proposen els infants. 

AMPLIEM el ventall de propostes



NOU FORMAT COMUNITAT DE GRANS

Jornades i 

activitats

puntuals

Blocs 
(transformació de 

plantejament)

Mini 

projectes

Racó Boig,Experimentació

Creació de jocs gegants, bricolatge…

Emociona’t, cohesió, dinàmiques, jocs i 

activitats, propostes lúdiques

Mou-te,teatre, grups de música, 

actuacions, expressió corporal… 

Activa’t- Esport i benestar, rollBALL, 

cooperació, competició i valors, respecte, racó

esportiu, joc cooperatiu…

Viu el Pati, caixes amb propostes

lúdiques, material reciclat, slackline, 

jocs gegants…

- Paidos EXPLICA (grup de comunicació)

- Hort Solidari/integració hort al Migdia APS

- Grup de música, la cançó del migdia, stop motion

- Projectes amb AFA/AMPA

- Bibliopati a les escoles

- Setmana Bio (obrim portes, gimcana

d’aliments,

- Petits grans amics/es (pensar nom)

- Jornada “sóc un Robot”

- Dies internacionals marcats al calendari


