
Graella d'infantil 
Març 2020

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Activitats 
puntuals

Crea!Activa't!Juga! Emociona't! Mou-te! Durant el mes de 

març celebrarem 

dues jornades 

puntuals com són 

el Dia 

Internacional de la 

Dona Treballadora 

(6-MARÇ) i la 

proposta “Més 

ponts i Menys 

murs” pel dia 

internacional per 

l'erradicació de la 

discriminació 

racial (20-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

Durant el mes de 

març juguem i 

gaudim amb els

jocs de sempre.

Bitlles, la Xarranca, 

saltem a corda

plegats o els

tradicionals Pica-

paret i Fet i 

amagar. 

A moure’ns amb

jocs pre-esportius

dirigits. Circuits 

d’habilitats pel

pati, relleus

cooperatius i

pràctica de 

punteria per 

encistellar amb

pilotes.

Aprofitem el dia

de l’Emociona’t

per baixar en 

petits grups de 

P4-P5 al gimnàs

de l’escola i fer

dinàmiques de 

convivència

mitjançant jocs i 

activitats dirigides.  

Deixem volar la 

imaginació al CREA! Ho 

fem treballant amb

diferents materials com 

les teles I llanes, guixos

o pintures. Creem els

nostres murals de les 

emocions i per donar la 

benvinguda de la 

primavera.   

Els divendres toca

moure l’esquelet

al ritme de la 

música. El pati es

converteix en una

pista de ball on 

cantem I ballem

amb aquelles

cançons que més

ens agraden. 



Graella de 1r-2n
Març 2020

Experimenta
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taula

Bibliopati

Pales i

Raquetes

Material 

esportiu

Jocs

tradicionals

Crea!

Juga!

Emociona't

Activa't! Mou-te

Dilluns

Dimarts

Dimecres Dijous

Divendres

Durant el mes de març celebrarem dues 

jornades puntuals com són el Dia 

Internacional de la Dona Treballadora (6 

DE MARÇ) i la proposta “Més ponts i Menys 

murs” pel dia internacional per l'erradicació

de la discriminació racial (20-MARÇ).

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

Jocs participatius per tal d’implicar a nens/es 

a relacionar-se i desenvolupar les habilitats

socials. Jocs tradicionals i de sempre, jocs de 

taula, de mímica i d’altres amb materials

esportius. 

Roda d’esports col·lectius

per iniciar-los a la pràctica

multiesportiva. Bàsquet, 

Hoquei, Futbolí humà i per 

acabar el mes, relleus

d’atletisme! 

Els alumnes de primer els dimecres anem

a la piscina! 2n aprofitem per treballar de 

manera grupal petits conflictes a classe i

aspectes d’organització I funcionament

del menjador. 

Treballem amb material reciclat I recursos

sostenibles per conscienciar infants. Creem I 

experimentem amb la nostra creativitat. Tallers

amb fang, dibuix I sons amb creació de targetes, 

taller lliure per deixar volar la imaginació. 

Jocs al gimnàs amb cercles, 

Karaoke infantil, Ball de teles. 

Música I llenguatge corporal que 

ens permet interpretar, cantar i

ballar dins el bloc MOU-TE.  



Graella de 3r-4t          
Març 2020

Crea!

Juga!

Emociona't!

Mou-te!Activa't!

Activitats Puntuals
Durant el mes de març celebrarem 

dues jornades puntuals com són el Dia 

Internacional de la Dona Treballadora 

(6 DE MARÇ) i la proposta “Més ponts i 

Menys murs” pel dia internacional per 

l'erradicació de la discriminació racial 

(20-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

Gaudim amb els infants de diferents 

jocs populars i tradicionals. Al març, 

propostes de jocs de persecució 

explicats i gestionats pels mateixos 

nens/es, que seran qui pactaran les 

normes i el funcionament d’aquests. 

Durant l’ACTIVA’T dels dimarts 

proposem un torneig d’hoquei per 

equips. Introduïm puntuacions de 

convivència que se sumaran al 

resultat dels partits. Treballar els 

valors dins l’esport competitiu. 

Treballem la cohesió grupal I la resolució

de conflictes a través de dinàmiques I 

jocs. Fomentem i creem espais de 

confiança on poder tractar aspectes de 

convivència, inclusió, respecte, etc. 

Aquest mes de març ens

mourem al ritme de la sala. 

Mitjançant la música i les 

coreografies, els monitors/es

ens ensenyaran passos de 

ball individuals I col·lectius. 

Tallers de treballs manuals amb

diferents elements i materials 

reciclats. Creació d’Atrapa somnis, 

bossetes amb brics… 



Graella de 5è-6è          
Març 2020

Crea!

Juga!

Emociona't!

Mou-te!Activa't!

Activitats Puntuals
Durant el mes de març celebrarem 

dues jornades puntuals com són el Dia 

Internacional de la Dona Treballadora 

(6 DE MARÇ) i la proposta “Més ponts i 

Menys murs” pel dia internacional per 

l'erradicació de la discriminació racial 

(20-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

Al JUGA! del mes de març 

combinarem jocs de persecució, 

cooperatius i d’estratègia. 

Dinamitzarem l’Estratego, el Carrer 

sense sortida i el joc de la Bandera. 

Durant l’ACTIVA’T dels dimarts 

continuarem evolucionant el 

ROLLBALL i organitzarem altres 

activitats esportives com el 

campionat d'atletisme. 

Treballem la cohesió grupal i el 

desenvolupament de les emocions I els

valors. Propiciem espais de diàleg I 

resolució, parlem de funcionaments i

organització del temps de migdia.  

Fomenten el 

desenvolupament de 

l’expressió corporal I musical 

a través d’activitats com 

l’IMPROSHOW, la percussió, 

el ball o les coreografies. 

A l’espai CREA! Desenvolupem la 

imaginació I la creativitat amb

diferents tècniques. Treballem amb

fang, construccions amb elements 

naturals, Creació d’instruments amb

material reciclat. 



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

Experimenta

Creativa

Jocs de 

taula

Bibliopati

Pales i

Raquetes

Material 

esportiu

Jocs

tradicionals

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

Raquetes de tennis, 
pales de ping-pong, 

xarxes i pilotes. 

Guixos de 
colors, pintar

cares, polseres
amb llanes o 

fils.  

Escacs, parxís, el 
joc de l’Oca,  

Mikado, jenga, 
cartes. 

Contes, revistes
infantils, llibres

de lectura…

Material reciclat, 
cubells, coladors, 

pales, tubs… 

Bitlles, petanca, 
cordes, Memory i 

3 en ratlla
gegant…

Pilotes de rubgy, 
futbol, handbol, 

voleibol


