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PLANNING DE LES ACTIVITATS 

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

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

DILLUNS 
ESPORTS 

DIMARTS 
TEATRE 

DIMECRES 
BALL I MANUALITATS 

DIJOUS 
TEATRE I HORT 

DIVENDRES 
JOC LLIURE 

                                          1 
Observacions: 
 
 

                                      4 
Activitat: 
 

FESTIU DE LLIURE 

ELECCIÓ DEL CENTRE 

                                      5 
Activitat:  
Variacions teatralitzades del 
joc del mocador. 

                                     6 
Activitat: 
BALL: Escoltar les cançons 
que proposen els infants i fer 

una votació per triar-ne una. 
 
MANUALITATS: Mandales 
de la  Quaresma i Animals 
amb rotllo de paper de wc. 

 
 

                                      7 
Activitat: 
TEATRE: Jocs de  
estimulació sensorial  

(cos i ritme). 
 
 
HORT: Reguem i  
Mantenim. 

                                     8 
Observacions: 
 
 

VAGA DEL DIA  

DE LA DONA 
 

(serveis mínims 
garantits) 

Nº d’assistents: Nº d’assistents:Grup1-20 Nº d’assistents:20+20 
 

Nº d’assistents:20+20 
 Bibliopati:  Bibliopati: si 

Observacions: Observacions: Observacions: Han fet 
l’audició els dos grups junts 
de 1er i 2on per a fer una 
selecció de la cançó de 
manera coordinada. 

Realitzen l’activitat amb les 
dues monitores de 
referència dels grups. 
 
 

 
 

Observacions: 
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                                     11 
Activitat: 
 
(Es suspèn el taller per 

absència puntual  de 
monitoratge) 

                                     12 
Activitat: 
Joc reglat: El cuita-amagar 

                                     13 
Activitat: 
BALL: Primers assajos per 
parts. 

MANUALITATS: Mandales 
de la Quaresma i Animals 
amb rotllo de paper de wc. 

                                     14 
Activitat: 
TEATRE: El cuita-amagar. 
HORT: Reguem i mantenim. 

 

                                     15 
Observacions: 
 
 

 
 

Nº d’assistents: Grup1-20 Nº d’assistents: Grup2-20 Nº d’assistents: 20+20 Nº d’assistents: 20+20 

Bibliopati: si Bibliopati: si 

Observacions: Observacions: 
Els infants demanen jugar a 
aquest joc. Adaptem el taller 
focalitzant en la cohesió de 

grup. 
 

Observacions: Pensar 
possibles passos de ball que 
empastin amb la melodia. 
 

 
 

Observacions: 
Hem valorat treure els alls 
però encara els falta. Procés 
d’observació i identificació 

d’ítems per a la presa de 
decisió en relació a la collita. 

                                    18 
Activitat: 
Pedra-paper-tisora, joc 
multicolor 

                                     19 
Activitat:  
La rotllana i l’aro 
(coordinació motora i 
cooperació) . 

                                     20 
Activitat: 
Es substitueix el taller de 
ball per tal de fer un talleret 
i actualitzar i reorganitzar 
els noms dels penjadors on 
hi ha les bosses de la higiene 

dental. 
 
 

                                    21 
Activitat: 
 La rotllana i l’aro 
(coordinació motora i 
cooperació) . 

                                     22 
Observacions: Hi ha un 
grup nombrós d’infants que 
expressen l’interès i les 
ganes per pintar i dibuixar. 
Sempre que ens és possible 
els oferim l’opció de poder-

ho fer a l’espai exterior o al 
vestíbul del menjador. 

 

 
 

 
 

 
          

Nº d’assistents:Grup2-20 Nº d’assistents: Grup1-20 Nº d’assistents: 20+20 Nº d’assistents: 20+20 

Bibliopati: si Bibliopati: si 

Observacions: Observacions:  Observacions: 
 
Realitzen el talleret els dos 
grups junts amb les seves 

dues monitores de 
referència. 
 
 

Observacions: 
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Activitat: del 25 al 29 
 
Taller de decoració per la festa de la primavera: fan cadenetes de colors per decorar el pati. 
 
 

 
Nºde participants: 20+20 
 
 

 
Observacions: Han fet aquest taller en grups reduïts amb el  suport d’un monitor. 

 
 
 

❖ OBSERVACIONS: 

 

• Festa de la primavera: Durant la setmana del 25 al 29 de març hem cancel·lat els tallers habituals i hem dedicat la setmana a 

generar elements decoratius per a participar activament com a servei de menjador de la Festa de la primavera convidats per la 

comissió de festes de l’AMPA. 

 
• Cada cicle ha preparat coses diferents: 

 

-Cicle d’Infantil: han fet un mural amb mans estampades de colors per a folrar una estructura de “Photocall” que hi haurà a la 
festa. 

-Cicle inicial: han fet cadenetes de colorins amb paper per a decorar els arbres. 

-Cicle mitjà: han creat banderes dels diferents països del món. 
-Cicle superior: han buscat receptes d’arreu del món i han fet un mural per a penjar-lo i compartir-lo amb tothom. 

 

 Cada grup ha fet el taller de decoració amb els seus monitors/es de referència. 

 
• Biblioteca: Els cicles d’Inicial, Mitjà i Superior han col·laborat convidats per la comissió de l’AMPA de la Biblioteca del procés de 

decoració d’aquest espai amb el doble objectiu de dinamitzar-lo a nivell estètic fent-lo més acollidor i vincular els infants a la 

Biblioteca al oferir-los la oportunitat de sentir-se part del projecte de renovació d’aquest espai de l’escola.  
 

• Les cançons que han triat els infants per a ballar aquest mes en el taller de ball han sigut: 

 

-Grups de 1er i 2on: “El osito gominola” de Cristian Schneider. 
-Grups de 3er i 4rt: “Solo amigos” de Adexe i Nau. 

-Grups de 5e i 6e: “Loca” de Sweet California. 
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PLANNING DE LES ACTIVITATS 

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

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

DILLUNS 
ESPORTS 

DIMARTS 
BALL 

DIMECRES 
HORT 

DIJOUS 
MANUALITATS 

DIVENDRES 
JOC LLIURE 

                                         1 
Observacions: Alguns 
infants de 4rt continuen 
participant  en el despertar 

de la migdiada dels infants 
de P3. 

                                      4 
Activitat:  
FESTIU DE LLIURE 
ELECCIÓ DEL CENTRE 

                                      5 
Activitat: Escoltar les 

cançons que proposen els 
infants i fer una votació per 
triar-ne una. 

                                     6 
Activitat: 

Mantenim i reguem 
Treballem el compost. 

                                      7 
Activitat: 

Decoració biblioteca: Dibuix 
lliure. 

                                     8 
Observacions: 

  
VAGA DEL DIA DE LA 

DONA 
 

(serveis mínims garantits) 

 

Nº d’assistents: Nº d’assistents:12-13 
 

Nº d’assistents: 12 Nº d’assistents:12-13 
 Biblioteca:  Biblioteca: 4rt 

Observacions: Observacions: Observacions: Observacions: 

                                     11 
Activitat: 
(Es suspèn el taller per 
absència puntual  de 

monitoratge) 

                                     12 
Activitat:  
Pensar possibles passos de 
ball que empastin amb la 

melodia. Primers assajos 
per parts. 

                                     13 
Activitat: 
Traiem males herbes 
Parem la compostadora 

                                     14 
Activitat: 
Decoració biblioteca: ninots 
que llegeixen i dibuix lliure 

 

                                     15 
Observacions:  
 
SORTIDA DE TOT EL DIA 

DE 3er i 4rt 
 

Nº d’assistents:20 Nº d’assistents: 12-13 
 

Nº d’assistents: 12 Nº d’assistents: 12-13 
 Biblioteca:3er Biblioteca: 4rt 

Observacions: Observacions: 
 
 
 

Observacions: Els infants 
recol·lecten espàrrecs 
silvestres, els porten a la 
cuinera i previ neteja 
seguint protocols ordinaris 

de cuina es fa un saltejat 
que s’ofereix a mode de tast 
als infants que els han collit. 

Observacions: 
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                                    18 
Activitat: 
Aranya, mataconills i  
partidet. 

 

                                     19 
Activitat:  
Muntatge de la coreografia i 
assaig. 

                                     20 
Activitat:  
Mantenim i reguem. 
 

 
 
 

                                    21 
Activitat: 
Animals amb rotllo de paper 
de wc. 

                                    22 
Observacions:  
Hi ha un grup d’infants que 
ens expressen ganes de 

compartir temps de joc lliure 
amb els infants del Cicle d’ 
Infantil. Sempre que és 
possible oferim la 

organització per a que 
aquesta situació es pugui 
produir. 
 

Nº d’assistents: 20 Nº d’assistents:  Nº d’assistents: 12 Nº d’assistents: 12-13 
 Biblioteca:3er Biblioteca:4rt 

Observacions: Observacions: 
 

Observacions: Busquem 
informació sobre els alls, els 
calcem i ja no els reguem 
més fins la seva recol·lecció. 

 
 
 

Observacions: 
 
 

                                      

Activitat: del 25 al 29 
 

Taller de decoració per la festa de la primavera: fan banderes de diversos països del món. 

 

 
 
 

 
Nº d’assistents: 20 +20 
 
 

 
Observacions: Han fet aquesta activitats en grups reduïts amb una monitora de suport. 
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❖ OBSERVACIONS: 

 
• Hi ha un grup nombrós d’infants que expressen l’interès i les ganes per a pintar i dibuixar. Sempre que ens és possible 

els oferim l’opció de poder-ho fer a l’espai exterior o al vestíbul del menjador 

 

• Festa de la primavera: Durant la setmana del 25 al 29 de març hem cancel·lat els tallers habituals i hem dedicat la 
setmana a generar elements decoratius per a participar activament com a servei de menjador de la Festa de la primavera 

convidats per la comissió de festes de l’AMPA. 

 

• Cada cicle ha preparat coses diferents: 
 

-Cicle d’Infantil: han fet un mural amb mans estampades de colors per a folrar una estructura de “Photocall” que hi haurà a 

la festa. 

-Cicle inicial: han fet cadenetes de colorins amb paper per a decorar els arbres. 

-Cicle mitjà: han creat banderes dels diferents països del món. 
-Cicle superior: han buscat receptes d’arreu del món i han fet un mural per a penjar-lo i compartir-lo amb tothom. 

 

 Cada grup ha fet el taller de decoració amb els seus monitors/es de referència. 

 
• Biblioteca: Els cicles d’Inicial, Mitjà i Superior han col·laborat convidats per la comissió de l’AMPA de la Biblioteca del 

procés de decoració d’aquest espai amb el doble objectiu de dinamitzar-lo a nivell estètic fent-lo més acollidor i vincular 

els infants a la Biblioteca al oferir-los la oportunitat de sentir-se part del projecte de renovació d’aquest espai de l’escola.  

 
 

• Les cançons que han triat els infants per a ballar aquest mes en el taller de ball han sigut: 

 

-Grups de 1er i 2on: “El osito gominola” de Cristian Schneider. 
-Grups de 3er i 4rt: “Solo amigos” de Adexe i Nau. 

-Grups de 5e i 6e: “Loca” de Sweet California. 
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PLANNING DE LES ACTIVITATS 

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

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

DILLUNS 
HORT 

DIMARTS 
MANUALITATS 

DIMECRES 
ESPORTS 

DIJOUS 
BALL 

DIVENDRES 
JOC LLIURE 

                                          1 
Observacions: Alguns 
infants de 5e continuen 
participant de 

l’acompanyament del 
despertar de la migdiada 
dels infants de P3. 

                                      4 

Activitat: 

                                      5 

Activitat:  
 
Calendari i mural de la 
Quaresma 
 

                                     6 

Activitat: 
 
Rondo de futbol i partidet 

                                      7 

Activitat:  
 
Escoltar les cançons que 
proposen els infants i fer una 
votació per triar-ne una. 

                                     8 

Observacions:  
 

VAGA DEL DIA DE LA 
DONA 

 

(serveis mínims 
garantits) 

Nº d’assistents: 
 

Nº d’assistents:  
 

Nº d’assistents: 7+8 
 

Nº d’assistents: 5+6 
 
 

Biblioteca: Biblioteca:6è 

Observacions: 
FESTIU DE LLIURE 

ELECCIÓ DEL CENTRE 

Observacions: 
 

Observacions: Observacions: 

                                     11 
Activitat:  

Mantenim i reguem 
Seguim amb el diari digital 

                                     12 
Activitat:  

Decoració biblioteca: Ninots 
que llegeixen 
 

                                     13 
Activitat: 

Futbol cranc al gimnàs 
 
 

                                     14 
Activitat:  

(No es realitza el taller per 
absència puntual de 
monitoratge) 

                                     15 
Observacions: 

 
SORTIDA DE TOT EL DIA 

DE 5e i 6e. 
 Nº d’assistents: 5+5 Nº d’assistents: 10+13 

 
Nº d’assistents: 7+8 
 

Nº d’assistents:  
 

Biblioteca:5è Biblioteca: 

Observacions: Observacions: 
 

Observacions: Observacions: 
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                                    18 
Activitat:  
Mantenim i reguem 
Seguim amb el diari digital 

Compost molt humit, li 
posem matèria seca 
 

                                     19 
Activitat:  
Animals amb rotllo de paper 
del wc 

                                     20 
Activitat: 
Cadena curta 
Joc de les deu passades 

Partidet 

                                    21 
Activitat: 
Muntatge de la coreografia i 
assaig 

                                    22 
Observacions:  
 

 

 
 

SORTIDA DE TOT  
EL DIA DE 5e Nº d’assistents: 5+5 Nº d’assistents: 10+13 Nº d’assistents: 7+8 Nº d’assistents: 5+6 

 

Biblioteca:5è Biblioteca:6è 

Observacions: 
 

 
 
 
 

Observacions: Observacions: Observacions: 
 

 

 

Activitat: del 25 al 29 
 

Taller de decoració per la Festa de la Primavera: busquen receptes d’arreu del món i fan un mural 

per a mostrar-lo a les famílies. 
 
 
 
                                      
 
 

 
Nº d’assistents: 20+20 
 
 
 

 

Observacions: 
 
Aquest taller l’han fet infants dels dos grups d’edats barrejats en petit grup amb el suport d’un monitor. 
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❖ OBSERVACIONS: 

 
• Hi ha un grup nombrós d’infants que expressen l’interès i les ganes per a pintar i dibuixar. Sempre que ens és possible 

els oferim l’opció de poder-ho fer a l’espai exterior o al vestíbul del menjador. 

 

• Alguns infants d’aquests grups han demanat anar a compartir estones de joc amb els infants del Cicle d’Infantil durant 
la seva estona d’esbarjo. S’han obert portes i s’ha facilitat aquesta activitat lúdica intergrup. 

 

• Festa de la primavera: Durant la setmana del 25 al 29 de març hem cancel·lat els tallers habituals i hem dedicat la 

setmana a generar elements decoratius per a participar activament com a servei de menjador de la Festa de la primavera 
convidats per la comissió de festes de l’AMPA. 

 

• Cada cicle ha preparat coses diferents: 

 

-Cicle d’Infantil: han fet un mural amb mans estampades de colors per a folrar una estructura de “Photocall” que hi 
haurà a la festa. 

-Cicle inicial: han fet cadenetes de colorins amb paper per a decorar els arbres. 

-Cicle mitjà: han creat banderes dels diferents països del món. 

-Cicle superior: han buscat receptes d’arreu del món i han fet un mural per a penjar-lo i compartir-lo amb tothom. 
 

 Cada grup ha fet el taller de decoració amb els seus monitors/es de referència. 

 

• Biblioteca: Els cicles d’Inicial, Mitjà i Superior han col·laborat convidats per la comissió de l’AMPA de la Biblioteca del 
procés de decoració d’aquest espai amb el doble objectiu de dinamitzar-lo a nivell estètic fent-lo més acollidor i vincular 

els infants a la Biblioteca al oferir-los la oportunitat de sentir-se part del projecte de renovació d’aquest espai de l’escola.  

 

 
• Les cançons que han triat els infants per a ballar aquest mes en el taller de ball han sigut: 

 

-Grups de 1er i 2on: “El osito gominola” de Cristian Schneider. 

-Grups de 3er i 4rt: “Solo amigos” de Adexe i Nau. 

-Grups de 5e i 6e: “Loca” de Sweet California. 
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PLANNING DE LES ACTIVITATS 

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

 
- Monitores responsables dels tallers: Alba i Lidia 
 

DILLUNS 
 

DIMARTS 
 

DIMECRES 
 

DIJOUS 
 

DIVENDRES 
JOC LLIURE 

                                          1  
Bibliopati 
Cinefòrum 
Joc lliure al pati 
 

                                      4 
Activitat: 

                                      5 
Activitat:  
Jocs al pati amb material 
esportiu 

 
 

                                     6 
Activitat:  
Cinefòrum i dibuix lliure 

                                      7 
Activitat:  
Conte: De quin color és un 
petó? 

                                     8 
 

VAGA DEL DIA  
DE LA DONA 

 
(serveis mínims 

garantits) Nº d’assistents: 
 

Nº d’assistents:16+23 
 

Nº d’assistents: 16+23 
 

 

Nº d’assistents: 16+23 
 

 

Observacions: 
FESTIU DE LLIURE 

ELECCIÓ DEL CENTRE 

Observacions: 
 
 
 

Observacions: Observacions: 
 
 
 

 

                                     11 
Activitat:  
Concurs de dibuix amb 

infants del cicle mitjà. 

                                     12 
Activitat:  
Taller de plastilina. 

 
 
 

                                     13 
Activitat:  
Jocs al pati amb aros i 

pilotes 
 
 

                                     14 
Activitat:  
Mural de les cuineres per 

decorar el menjador. 

                                     15 
Bibliopati 
 

Alguns infants han demanat 
dibuixar i pintar, amb el 
bon temps hem tret taules i 
colors al pati i els hem ofert 
l’opció de gaudir d’aquesta 

experiència en un context 
de joc lliure. 
 

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

Observacions: Observacions: 
 

Observacions: Observacions: 
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                                    18 
Activitat:  
 
Mural de les cuineres per 

decorar el menjador. 

                                     19 
Activitat:  
 
Cinefòrum i dibuix lliure. 

                                     20 
Activitat:  
 
Acabem el mural del 

menjador per a penjar-lo 
per a la Jornada de portes 
obertes. 
 

 
 

                                    21 
Activitat:  
 
Jocs reglats al pati . 

 
 
 
 

 
 
 

                                    22 
Bibliopati 
Joc lliure al pati 
 

 
       Alguns infants dels 
grups dels grans han 
demanat anar a compartir 

estones de joc amb els 
infants del Cicle d’Infantil 
durant la seva estona 
d’esbarjo. Els infants 
d’infantil han estat d’acord i 
per tant s’han obert portes i 
s’ha facilitat aquesta 
activitat lúdica intergrup. 
Molts d’aquests infants són 
germans que gaudeixen de 

compartir aquestes estones. 
 
 

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

Observacions: Observacions:  
 

Observacions: 
 
 
 
 
 
 

Observacions: 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

Activitat: del 25 al 29                           
 

Taller de decoració per la festa de la primavera: estampen mans de colors per a fer un mural. 

Preparen un “Photocall” per la festa. 
 
 
 
 

 

Nº d’assistents: 16+23 

 
Observacions: Aquest taller s’ha realitzat en petit grup amb un monitor de referència. 
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❖ OBSERVACIONS: 

 

• Festa de la primavera: Durant la setmana del 25 al 29 de març hem cancel·lat els tallers habituals i hem dedicat la 

setmana a generar elements decoratius per a participar activament com a servei de menjador de la Festa de la primavera 

convidats per la comissió de festes de l’AMPA. 

 

• Cada cicle ha preparat coses diferents: 

 

-Cicle d’Infantil: han fet un mural amb mans estampades de colors per a folrar una estructura de “Photocall” que hi haurà a 

la festa. 

-Cicle inicial: han fet cadenetes de colorins amb paper per a decorar els arbres. 

-Cicle mitjà: han creat banderes dels diferents països del món. 

-Cicle superior: han buscat receptes d’arreu del món i han fet un mural per a penjar-lo i compartir-lo amb tothom. 

 

 Cada grup ha fet el taller de decoració amb els seus monitors/es de referència. 

 

• Biblioteca: Els cicles d’Inicial, Mitjà i Superior han col·laborat convidats per la comissió de l’AMPA de la Biblioteca del 

procés de decoració d’aquest espai amb el doble objectiu de dinamitzar-lo a nivell estètic fent-lo més acollidor i vincular 

els infants a la Biblioteca al oferir-los la oportunitat de sentir-se part del projecte de renovació d’aquest espai de l’escola.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


