
 

 

FEBRER 2021 

Bones, famílies!! 

L’equip de menjador, com sempre, seguim treballant cada dia per tal que els vostres fills i filles gaudeixin 
d’un espai migdia més bo, més sa, més sostenible i més segur. 

A més de seguir treballant tots els protocols covid i algunes activitats que ja vam posar en marxa al 1er 
trimestre, aquest trimestre l’iniciem amb algunes novetats que creiem que ens faran aprendre i gaudir 
moltíssim d’aquesta estona. 

REPRENEM EL PESA I PENSA  

Tornem a començar el projecte Pesa i Pensa: un projecte educatiu que pretén 

sensibilitzar sobre el problema del malbaratament alimentari als menjadors escolars per 

recuperar el valor dels aliments i canviar la mirada dels infants perquè siguin uns 

consumidors responsables al futur. La metodologia del projecte permet fer co-

responsables els nens i nenes de decisions com quina quantitat volen repetir d’un plat.               



 

 

COMENCEM L’Eat in English, aquest any, versió “confinada”!!! 
 
Comencem el projecte amb la monitora Aina Raymond.  
 

Cicle mitjà i superior. El projecte Sister Schools és l’oportunitat per crear una 
experiència on nenes i nens es coneguin, comparteixin experiències, i aprenguin uns dels altres i creixin 
junts. Establirem contacte amb nois i noies d’altres escoles i posarem en pràctica els coneixements 
adquirits en de la llengua anglesa. 

Dins del mateix programa Eat in English, els infants de cicle inicial, faran activitats en anglès, treballant els 
hàbits de taula, l’actitud de vida saludable i les habilitats socials. 

 

  



 

 

ACTIVITATS PER GRUPS 

Els nens i nenes d’educació infantil, faran les activitats amb el seu grup estable. Les podeu veure a les 
graelles que hi ha al final del document. 

Els nens i nenes del cicle inicial, faran les activitats amb el seu grup estable, fent rotació d’activitats. Les 
podeu veure a les graelles que hi ha al final del document.  

A cicle mitjà, els 3 grups estables participaran fent rotació de grups, de manera que mentre uns fan un 
taller o manualitats, la resta faran activitats al pati. 

Els i les més grans, els de cicle superior, comencem amb les activitats que veureu a la graella. Hi ha algunes 
novetats que són; 

- “Més poesia, si us plau!”. Introduïm la poesia a l’hora del menjador.  
Cada dimecres les nenes i nens de 5è i 6è hauran de trobar uns versos, poesia o haiku per l’escola.  
El llegirem abans de dinar, i en parlarem i reflexionarem, tot recollint les nostres reflexions en un 
mural. 
 
 
 



 
 
 

- Llengua de signes al menjador. Cada dijous abans de dinar les monitores faran una frase en llengua 
de signes. Les nenes i nens de 5è i 6è hauran d’endevinar què vol dir la frase. Introduirem així la 
llengua de signes i aprendrem signes relacionats amb el menjar i els hàbits. 

 
GRAELLES D’ACTIVITATS PREVISTES 
 

 
Dilluns 1 Dimarts 2 Dimecres 3 Dijous 4 Divendres 5 

CICLE INFANTIL Manualitat animals Contes Jocs musicals Manualitat carnestoltes Lliure 

CICLE INICIAL Pintar i dibuixar Jocs amb pilota Jocs tradicionals Hora dels acudits Joc lliure 

CICLE MITJÀ Pulseres Jocs dinamics Pulseres Jocs reflexió Pulseres 

CICLE SUPERIOR Lliure Fem teatre Més poesia, siusplau Llengua de signes Papiroflexia 

 
 
 
 

     

 
Dilluns 8 Dimarts 9 Dimecres 10 Dijous 11 Divendres 12 

CICLE INFANTIL Jocs dirigits pati Manualitat carnestoltes Lliure Manualitat carnestoltes Contes 

CICLE INICIAL Jocs tradicionals Jocs amb pilota Circuit d’habilitats Jocs tradicionals Joc lliure 

CICLE MITJÀ Presentació carnestoltes Got Talent Got talent Got talent Carnestoltes 

CICLE SUPERIOR Mascares Mascares Més poesia, siusplau Llengua de signes Màscares 



 

 
 
 

     
 Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 

CICLE INFANTIL 

 
Creem cors amb les mans Manualitat Cors Lliure Jocs musicals 

CICLE INICIAL 

 
Jocs amb pilota Circuit d’habilitats Joc lliure Jocs tradicionals 

CICLE MITJÀ 

 
Pintem pedres Pintem pedres Pintem pedres Pintar cubell 

CICLE SUPERIOR 
 

Balls de mascares Més poesia, siusplau Llengua de signes Assemblea (conflictes) 

 
 
 
 

     
 Dilluns 22 Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25 Divendres 26 

CICLE INFANTIL Contes Jocs dirigits al pati Jocs musicals Lliure Jocs dirigits/Lliure 

CICLE INICIAL Taller bitlles catalanes Jocs amb pilota Jocs tradicionals Jocs de mimica Bitlles catalanes 

CICLE MITJÀ Jocs amb material Gimcama Gimcama Gimcama Lliure 

CICLE SUPERIOR Liure Fem teatre Més poesia, siusplau Llengua de signes Manualitats amb natura 

 

 

 


