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   DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25 

9-9.30   Benvinguda i hàbits  Benvinguda  i hàbits 

FESTIU 

9.30-11   Conte teatralitzat Circuit de psicomotricitat 

11-11.30   Esmorzar Esmorzar 

11.30- 13   Manualitat del conte Ball modern 

13.14   Jocs i lliure Jocs i lliure 

14-15   Dinar Dinar 

15-17   Percussió corporal  Jocs multimèdia 

 DILLUNS 28 DIMARTS 29 DIMECRES 30 DIJOUS 31 DIVENDRES 1 

9-9.30 Benvinguda  i hàbits Benvinguda  i hàbits Benvinguda  i hàbits Benvinguda  i hàbits 

FESTIU 

9.30-11 Conte teatralitzat 

Juguem al parc de can 
Solei 

Jocs de grup 

Gimcana al parc de can 
Solei 

11-11.30 Esmorzar Esmorzar 

11.30- 13 Manualitat del conte Ball modern 

13.14 Jocs i lliure Ludoteca i jocs lliures 

14-15 Dinar Dinar Dinar Dinar 

15-17 Taller de cuina Cinema amb crispetes Percussió corporal Jocs multimèdia 

 DILLUNS 4 DIMARTS 5 DIMECRES 6 DIJOUS 7 DIVENDRES 8 

9-9.30 Benvinguda  i hàbits Benvinguda  i hàbits 

FESTIU 

Benvinguda  i hàbits Benvinguda  i hàbits 

9.30-11 Conte teatralitzat 

Sortida a la fira de Nadal  
Adrilàndia 

Circuït de psicomotricitat Construcció d’un joc 

11-11.30 Esmorzar Esmorzar Esmorzar 

11.30- 13 Manualitat del conte Ball modern 
Juguem amb joguines de 

casa  

13.14 Jocs i lliure Jocs i lliure Jocs i lliure 

14-15 Dinar Dinar Dinar Dinar 

15-17 Taller de cuina Jocs multimèdia Jocs multimèdia Karaoque 
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OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS:  
 
JOCS DE GRUP: Els jocs d’exterior i d’interior són activitats estructurades i amb finalitat educativa, que els permeten relacionar-se amb els altres i adquirir nous 
coneixements d’una forma totalment lúdica i divertida.  
 
CONTES: Gràcies als contes els infants podran conèixer diferents valors com l’amistat, la cooperació, tenir cura de la natura, etc. A més, afavoreixen  la seva 
imaginació. 
 
BALL MODERN: L’expressió corporal els permetrà ampliar el seu vocabulari i treballar d’una forma divertida les capacitats motrius del seu cos i les habilitats 
musicals. 
 
CUINA: La principal funció serà la realització de diferents receptes divertides sense foc, on cada infant, a més d’aprendre a menjar saludable i a saber portar una 
dieta equilibrada, també posarà en marxa la seva creativitat elaborant plats divertits i artístics gaudint de les olors, el gust i el tacte.  
 
CINEMA AMB CRISPETES: Volem que els infants coneguin diferents pel·lícules adients per la seva edat i desenvolupin el gust i la crítica en aquest món. 
 
MULTIESPORTS: Les activitats esportives permetran treballar el desenvolupament de les capacitats motrius dels infants, a l’hora que aprenen normes de 
convivència amb el joc.  
 
MANUALITATS: Amb aquesta activitat  volem que els infants coneguin els diferents materials amb què poden crear. També volem que cada infant pugui 

desenvolupar la seva creativitat,  millorar el treball autònom (sense disposar de l'ajuda de la monitora per avançar en tot moment en la manualitat), i aprendre a 

respectar i valorar els treballs dels companys i el propi. 

 

SORTIDES:  Les diferents sortides proposades són un bon espai de trobada amb altres infants de la ciutat, on podran compartir experiències i diversió, a més de 

poder conèixer i gaudir dels diferents espais que ens ofereix la ciutat de Badalona i rodalies. 

 


