
PLANNING DE LES ACTIVITATS 

*GRUP: P4 i P5 ( 16+23 infants) *MES: ABRIL *MONITORES DELS GRUPS: Alba i Lidia 

 

- Monitores responsables dels tallers: Alba i Lidia 

 

DILLUNS 

 

DIMARTS 

 

DIMECRES 

 

DIJOUS 

 

DIVENDRES 

JOC LLIURE 

                                      1 

Activitat: 

 Joc amb pilotes + som 

indis! 

                                          2  

Activitat:  

P5: Joc lliure al pati 

 

 

                                     3 

Activitat:  

Dibuix lliure a les aules 

                                     4 

Activitat:  

Juguem a fer de 

cavernícoles! 

  

                                     5 

Estrenem petita 
caixa de material 

lúdic: pilotes de 
plàstic, “frisbis”, 

guixos... 
Nº d’assistents:16+25 Nº d’assistents:16+23 

 

Nº d’assistents: 16+23 

 

Nº d’assistents: 16+23 

 

Observacions: 

 

Ens posem una cinta 

d’indis amb plomes i 

juguem al pati  

Observacions: 

 

P4 EXCURSIÓ  

DE TOT EL DIA 

 

 

  

Observacions: 

 

Plou! 

Observacions: 

 

 

 

  

                                     8 

Activitat:  

Expliquem un conte:  

“ El cirerer que parla” 

                                           9 

Activitat:  

Jocs de taula a l’aula 

 

  

                                     10 

Activitat:  

Dibuix lliure al pati 

 

                                  11 

Activitat:  

Joc en grup reduït: indis, 

pilotes i castells. 

 

 

                                  12 

Bibliopati 

Cineforum 

Joc lliure al pati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº d’assistents: 16+23 Nº d’assistents: 18+23 Nº d’assistents: 16+23 Nº d’assistents: 16+25 

Observacions: Observacions: 

 

Plou! 

 

 

Observacions: Observacions: 

 

 

 

 

 

 



                                    15 

Activitat:  

                                     16 

Activitat:  

                                     17 

Activitat:  

 

 

 

 

 

                                   18 

Activitat:  

 

 

 

 

                                  19 

 

Nº d’assistents:  Nº d’assistents:  Nº d’assistents:  Nº d’assistents:  

Observacions: Observacions:  Observacions: 

 

VACANCES DE 
SETMANA SANTA 

 

 
 

 

  

Observacions: 

 

 

 

 

                                    22 

Activitat:  

                                     23 

Activitat:  

  

SANT JORDI 

                                     24 

Activitat:  

 

Taller de manualitats:  

fem un gelat! 

 

 

 

                                   25 

Activitat:  

 

Jocs al pati amb material 

divers. 

 

                                 26 

Bibliopati 

Cineforum 

Joc lliure al pati 

 

Conviden a alguns infants 

més grans a compartir el 

temps d’esbarjo al seu 

pati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº d’assistents:  

 

Nº d’assistents: 16+23 Nº d’assistents: 18+25 Nº d’assistents: 16+23 

 

 

Observacions: Observacions: 

 

 

  

Observacions: 

 

VACANCES DE 
SETMANA SANTA 

Observacions: 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   29 

Activitat:  

Expliquem un conte:  

”La zebra té vergonya” 

                                    30 

Activitat:  

“Juguem a ser espies” 

 

 

 

 

Nº d’assistents: 16+24 

 

Nº d’assistents: 16+23 

 

 

 

Observacions: 

 

Fem un recorregut per tota 

l’escola. 

 

 

 

 

 

 

❖ OBSERVACIONS: 
 

 

• Visita sorpresa: El dimecres 10 d’abril vam tenir convidats a dinar al servei de menjador. Van dinar amb nosaltres La 
Marta, el Sebas i la Cristina. Dues mares i un pare que formen part de la Comissió del Menjador de l’AMPA de l’escola. 

Cadascun d’ells va dinar amb el seu fill o filla a taula i vam compartir l’àpat i les vivències pròpies d’aquesta estona del 
nostre dia a dia. Van veure com dinem, van tastar el menjar de la Mari (la súper cuinera de l’escola) i van jugar amb 

nosaltres al pati. També van veure els tallers que fem i van conèixer a tots i totes les monitores de l’equip. 
Per nosaltres va ser una experiència molt emocionant poder compartir aquesta estona amb ells i tots els infants n’han 

xerrat durant tota la setmana amb alegria.  
 

De part de tots i totes: MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA VISITA! 

 
 
 

 

 



PLANNING DE LES ACTIVITATS 

*GRUP: 1er i 2on (22+20 = 42 infants) *MES: Abril *MONITORES DELS GRUPS: Laura i Rosa R 

 

- Monitores responsables dels tallers:  

HORT: Sergi / BALL: Mònica/ MANUALITATS: Rosa T /JOC REGLAT: Laura /ESPORTS: Mariona 

 

DILLUNS 

ESPORTS 

DIMARTS 

JOC REGLAT 

DIMECRES 

BALL I MANUALITATS 

DIJOUS 

JOC REGLAT I HORT 

DIVENDRES 

JOC LLIURE 

                                      1 

Activitat: 

  

Pitxi 

                                           2  

Activitat:  

 

 

                                         3 

Activitat:  

MANUALITATS: Roses de 

Sant Jordi 

BALL: Escoltar cançons, ball 

lliure. 

                                     4 

Activitat:  

JOC: Jornada de reflexió 

grupal: fem els informes 

de final de trimestre. 

HORT: Reguem i 

mantenim  

                                     5 

Estrenem caixa de 

material lúdic: 
pilotes de plàstic, 

gomes i cordes de 
saltar, “frisbis”, 

guixos, petanca, el 
joc de plegar el 

cordill, “caniques”.. 

Nº d’assistents:21+23 Nº d’assistents: Nº d’assistents: 20+22 Nº d’assistents: 21+23 

Bibliopati Bibliopati 

Observacions: 

  

Observacions: 

 

(Tallers anul·lats per manca de 

monitors) 

 

  

Observacions: 

 

Plou! 

Observacions: 

 

 

 

  

                                     8 

Activitat:   

                                           9 

Activitat: Jornada de reflexió 

grupal: fem els informes de 

final de trimestre. 

  

                                     10 

Activitat:  

MANUALITATS: Roses de 

Sant Jordi 

BALL: selecció del tema del 

mes (Les nits no moren mai) 

 

                                   11 

Activitat:  

JOC: Escondite i “pitxi” 

HORT: Traiem males 

herbes i compostem 

 

                                  12 

 

Nº d’assistents:  Nº d’assistents: 22+21 Nº d’assistents: 21+23 Nº d’assistents: 20+22 

Bibliopati Bibliopati 

Observacions: 

(Taller anul·lats per manca 

de monitors)  

Observacions: Observacions: Observacions: 



                                    15 

Activitat:  

                                     16 

Activitat:  

                                     17 

Activitat:  

 

 

 

 

 

                                  18 

Activitat:  

 

 

 

 

                                  19 

 

Nº d’assistents:  Nº d’assistents:  Nº d’assistents:  Nº d’assistents:  

Observacions: Observacions:  Observacions: 

 

VACANCES DE 
SETMANA SANTA 

 

 
 

 

  

Observacions: 

 

 

 

 

                                    22 

Activitat:  

                                     23 

Activitat:  

 

SANT JORDI  

                                     24 

Activitat:  

MANUALITATS: Gats amb 

cartolina de colors 

BALL: proposta de passos de 

ball. 

 

 

                                   25 

Activitat:  

JOC: Gimcana 

HORT: Seguiment i 

observació dels elements 

de l’hort + compostadora 

 

 

                                 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº d’assistents:  Nº d’assistents:  Nº d’assistents: 21+23 Nº d’assistents: 20+22 

 

 

Observacions: Observacions: 

 

  Observacions: 

 

VACANCES DE 
SETMANA SANTA 

 
 
 

Observacions: 

 
 



                                   29 

Activitat:  

Pedra-paper i tisora i 

multicolor 

                                       30 

Activitat:  

JOC: Joc de les cadires i la 

Gallineta cega. 

HORT: 

 

 

 

 

Nº d’assistents: 22+21 

 

Nº d’assistents: 22+21 

 

Bibliopati Bibliopati 

Observacions: 
Observacions: 

 

❖ OBSERVACIONS: 
 

• Visita sorpresa: El dimecres 10 d’abril vam tenir convidats a dinar al servei de menjador. Van dinar amb nosaltres La 
Marta, el Sebas i la Cristina. Dues mares i un pare que formen part de la Comissió del Menjador de l’AMPA de l’escola. 

Cadascun d’ells va dinar amb el seu fill o filla a taula i vam compartir l’àpat i les vivències pròpies d’aquesta estona del 

nostre dia a dia. Van veure com dinem, van tastar el menjar de la Mari (la súper cuinera de l’escola) i van jugar amb 
nosaltres al pati. També van veure els tallers que fem i van conèixer a tots i totes les monitores de l’equip. 

Per nosaltres va ser una experiència molt emocionant poder compartir aquesta estona amb ells i tots els infants n’han 
xerrat durant tota la setmana amb alegria.  

De part de tots i totes: MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA VISITA! 
 

• Canvi taller: Aquest mes hem fet un canvi de taller ja que els infants ens havien fet saber que el taller de teatre ja no 
els interessava i que volien fer un taller diferent, ens van dir: “volem jugar!”. Tenint en compte això hem programat per 

a aquest mes d’abril una proposta de taller anomenat Joc Reglat. Recuperarem el “pilla-pilla” de tota la vida, el “pica-
paret” i el “cuita-amagar”. Potenciarem la cohesió de grup i la capacitat de cooperar. Focalitzarem en l’aprenentatge 

d’estratègies per a la gestió dels petits conflictes que apareixen mentre es comparteix el joc. I, sobretot, esperem que 
gaudeixin d’aquesta estona. 

 
• Cançons del taller de ball: Per a ballar durant el mes d’abril els grups de 1er i 2on han triat “Les nits no moren mai” 

de Doctor Prats. 
 

• Petita caixa de material lúdic: Aquest mes hem estrenat pilotes de plàstic, pales de ping-pong, guixos per a les 
pissarres del pati, joc de plegar el cordill, gomes i cordes de saltar...L’objectiu d’aquesta caixa es oferir material que 

estimuli el joc lliure i que faciliti la dinamització autònoma i espontània de l’estona d’esbarjo. A disfrutar! 
 



 

PLANNING DE LES ACTIVITATS 

*GRUP: 5è i 6è ( 18+20=38 infants) *MES: Abril *MONITOR DELS GRUPS: Sergi 

 

- Monitores responsables dels tallers:  

HORT: Sergi / BALL: Mònica/ MANUALITATS: Rosa T /JOC REGLAT: Laura /ESPORTS: Mariona 

 

DILLUNS 

HORT 

DIMARTS 

MANUALITATS 

DIMECRES 

ESPORTS 

DIJOUS 

BALL 

DIVENDRES 

JOC LLIURE 

                                      1 

Activitat:  

Reguem i Mantenim. 

  

                                           2  

Activitat:  

 

                                         3 

Activitat:  

Joc de “Matar” per equips 

                                     4 

Activitat:  

Assemblea de grup 

                                     5 

Estrenem caixa de 

material lúdic: 

pilotes de plàstic, 
gomes i cordes de 

saltar, “frisbis”, 
guixos, petanca, el 

joc de plegar el 
cordill, 

“caniques”,pales de 
ping pong.. 

Nº d’assistents:5+6 

 

Nº d’assistents: Nº d’assistents: 7+8 Nº d’assistents: 6+7 

Biblioteca:5e Biblioteca :6e 

Observacions: 

  

Observacions: 

 

(no hi ha taller per manca de 

monitor) 

Observacions: 

 

Plou! 

Observacions: 

Es substitueix el taller 

programat per una 

assemblea dels grups 

d’infants on es recorden i  

les normes de convivència 

bàsiques i es pacten 

estratègies de gestió de 

conflictes.  

                                     8 

Activitat:  

Diari de l’hort 

Compostadora  

                                            9 

Activitat:  

Redecoració del vestíbul del 

menjador. Volen optar a una 

Estrella Michelin del projecte 

Som un Restaurant de Campos 

Estela. 

                                     10 

Activitat:  

Partit de futbol 

 

                                   11 

Activitat:  

Escoltem possibles 

cançons. I ball lliure. 

 

                                  12 

 

EAT IN ENGLISH 
Nº d’assistents: 5+6 Nº d’assistents: 6+6 Nº d’assistents: 7+8 Nº d’assistents: 6+7 

 

Biblioteca:5e Biblioteca:6e 



                                    15 

Activitat:  

                                     16 

Activitat:  

                                     17 

Activitat:  

 

 

 

 

 

                                  18 

Activitat:  

 

 

 

 

                                  19 

 

Nº d’assistents: Nº d’assistents:  Nº d’assistents: Nº d’assistents:  

Observacions: Observacions:  Observacions: 

 

VACANCES DE 
SETMANA SANTA 

 

 
 

 

  

Observacions: 

 

 

 

 

                                    22 

Activitat:  

                                          23 

Activitat:  

 

Sant Jordi 
  

                                     24 

Activitat:  

 

Pitxi 

 

 

 

 

                                   25 

Activitat:  

 

Proposen passos de ball. 

I assaig. 

 

                                 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº d’assistents:  Nº d’assistents:  Nº d’assistents: 7+8 Nº d’assistents: 6+7 

 

 

Biblioteca:6e 

Observacions: Observacions:  

Observacions: 

 

VACANCES DE 
SETMANA SANTA 

 
 

Observacions: 



                                   29 

Activitat:  

Reguem 

Fem seguiment de l’espai i 

evolució dels elements 

                                       30 

Activitat:  

 

Mural de Sant Jordi per 

decorar l’espai del menjador 

 

 

 

Nº d’assistents: 5+6 Nº d’assistents: 6+6 

Biblioteca:5e 

 
Observacions: 

 

 

❖ OBSERVACIONS: 
 

• Visita sorpresa: El dimecres 10 d’abril vam tenir convidats a dinar al servei de menjador. Van dinar amb nosaltres La 
Marta, el Sebas i la Cristina. Dues mares i un pare que formen part de la Comissió del Menjador de l’AMPA de l’escola. 

Cadascun d’ells va dinar amb el seu fill o filla a taula i vam compartir l’àpat i les vivències pròpies d’aquesta estona del 
nostre dia a dia. Van veure com dinem, van tastar el menjar de la Mari (la súper cuinera de l’escola) i van jugar amb 

nosaltres al pati. També van veure els tallers que fem i van conèixer a tots i totes les monitores de l’equip. 
Per nosaltres va ser una experiència molt emocionant poder compartir aquesta estona amb ells i tots els infants n’han 

xerrat durant tota la setmana amb alegria.  
De part de tots i totes: MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA VISITA! 

 
• Cançons del taller de ball: Durant aquest mes els grups de 5e i 6e estan fent diferents balls amb grups de música en 

català com Zoo, Blaumut o Aspencat. 
 

• EAT IN ENGLISH: La setmana del 8 al 12 d’abril els alumnes de 5e i 6e han participat d’una activitat d’immersió 
lingüística en llengua anglesa durant l’estona del menjador. Ha vingut una monitora angloparlant al centre hi ha preparat 

una VIP ROOM a la sala de música on ha convidat a dinar als nostres infants en grups reduïts de 10 alumnes per sessió. 
Els infants han parlat en anglès durant tota l’estona que ha durat l’àpat i han gaudit d’una experiència fora de la rutina 

habitual del servei. Aquesta activitat està englobada dins el projecte “Eat in English” que ofereix Campos Estela. 
 

• Petita caixa de material lúdic: Aquest mes hem estrenat pilotes de plàstic, pales de ping-pong, guixos per a les 

pissarres del pati, joc de plegar el cordill, gomes i cordes de saltar...L’objectiu d’aquesta caixa es oferir material que 
estimuli el joc lliure i que faciliti la dinamització autònoma i espontània de l’estona d’esbarjo. 

 

 

 



PLANNING DE LES ACTIVITATS 

* *GRUP: 3er i 4rt (22+23=45 infants) *MES: Abril *MONITORA DELS GRUPS: Rosa T 

 

- Monitores responsables dels tallers:  
HORT: Sergi / BALL: Mònica/ MANUALITATS: Rosa T /JOC REGLAT: Laura /ESPORTS: Mariona 

 

DILLUNS 

ESPORTS 

DIMARTS 

BALL 

DIMECRES 

HORT 

DIJOUS 

MANUALITATS 

DIVENDRES 

JOC LLIURE 

                                      1 

Activitat: 

Futbol cranc 

                                            2  

Activitat:  

 

                                     3 

Activitat:  

Mantenim i reguem 

Treballem el compost. 

 

                                     4 

Activitat:  

Animals amb cartrons del 

wc. 

  

                                    5 

Estrenem caixa de 

material lúdic: 
pilotes de plàstic, 

gomes i cordes de 
saltar, “frisbis”, 

guixos, petanca, el 

joc de plegar el 
cordill, 

“caniques”,pales 
de ping pong.. 

Nº d’assistents:10+5 Nº d’assistents:  Nº d’assistents:  Nº d’assistents: 12+14 

 
Biblioteca:3er Biblioteca:4rt 

Observacions: 

  

Observacions: 

 

SORTIDA DE TOT EL DIA  
de 3er i 4rt 

 

  

Observacions: 

  

Observacions: 

 

 

 

  

                                     8 

Activitat:  

Pitxi 

                                           9 

Activitat:  

Reunió de tots els participants 

del taller de ball. Els de 5e i 6e 

s’ofereixen per ajudar als 

grups de 3er i 4rt a fer la seva 

coreografia. Treball conjunt 

intergrup. 

  

                                     10 

Activitat:  

Traiem males herbes 

Treballem amb la 

compostadora 

                                   11 

Activitat:  

Acabem animals amb 

cartrons del wc. 

 

                                 12 

 

 

 

 

 

Nº d’assistents: 6+9 Nº d’assistents: 9+6 Nº d’assistents:  Nº d’assistents: 12+14 

Biblioteca:3er  Biblioteca:4rt  

Observacions: Observacions: 

 

 

Observacions: Observacions: 

 



                                    15 

Activitat:  

                                     16 

Activitat:  

                                     17 

Activitat:  

 

 

 

 

 

                                   18 

Activitat:  

 

 

 

 

                                  19 

 

Nº d’assistents:  Nº d’assistents:  Nº d’assistents:  Nº d’assistents:  

Observacions: Observacions:  Observacions: 

 

VACANCES DE 
SETMANA SANTA 

 

 
 

 

  

Observacions: 

 

 

 

 

                                    22 

Activitat:  

                                     23 

Activitat:  

  

SANT JORDI 

                                     24 

Activitat:  

Mantenim i reguem 

Treballem el compost. 

 

                                   25 

Activitat:  

Amb cartolina fem nens 

llegint llibres. 

 

                                  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº d’assistents:  

 

Nº d’assistents: 16+23 Nº d’assistents:  

 

 

 

Biblioteca:4rt 

Nº d’assistents: 12+14 

 

 

Observacions: Observacions: 

 

 

  

Observacions: 

 

VACANCES DE 

SETMANA SANTA 
 
 
 
 
 

Observacions: 

 

  



                                   29 

Activitat:  

 

Matar per equips 

                                    30 

Activitat: 

Escoltem cançons i proposem 

passos de ball. 

 

 

 

Nº d’assistents: 10+7 

 

Nº d’assistents: 9+6 

 

 Biblioteca:3er 

 

Observacions: 

 

 

 

 

 

 

 

❖ OBSERVACIONS: 
 

 

• Visita sorpresa: El dimecres 10 d’abril vam tenir convidats a dinar al servei de menjador. Van dinar amb nosaltres La 

Marta, el Sebas i la Cristina. Dues mares i un pare que formen part de la Comissió del Menjador de l’AMPA de l’escola. 
Cadascun d’ells va dinar amb el seu fill o filla a taula i vam compartir l’àpat i les vivències pròpies d’aquesta estona del 

nostre dia a dia. Van veure com dinem, van tastar el menjar de la Mari (la súper cuinera de l’escola) i van jugar amb 
nosaltres al pati. També van veure els tallers que fem i van conèixer a tots i totes les monitores de l’equip. 

Per nosaltres va ser una experiència molt emocionant poder compartir aquesta estona amb ells i tots els infants n’han 

xerrat durant tota la setmana amb alegria.  
 

De part de tots i totes: MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA VISITA! 
 

• Petita caixa de material lúdic: Aquest mes hem estrenat pilotes de plàstic, pales de ping-pong, guixos per a les 
pissarres del pati, joc de plegar el cordill, gomes i cordes de saltar...L’objectiu d’aquesta caixa es oferir material que 

estimuli el joc lliure i que faciliti la dinamització autònoma i espontània de l’estona d’esbarjo. 
 

• Taller de ball: Aquest mes han fet balls amb diferents cançons de grups de música en català com Blaumut, Txarango 
o Doctor Prats. 

 

 

 



 


