
PROJECTE TALLERS OBERTS

2018-2019

--> Com em introduït el tallers oberts?

Abans de começar a obrir les portes hem familiaritzat als infants amb els diferents espais que hi ha a la llar d'infants. Depèn del dia han jugat a la sala de
psicomotricitat, han anat a una altra estança a jugar, han passejat pel passadís,...

→ Aquest curs es començaran els tallers oberts el 23 d'octubre. Una hora de la reunió del dillun dia 22 d'octubre l'ha destinarem a preparar el material i els 
espais per començar els tallers oberts el dia següent. Segurament aquest serà el mecanisme, si podem, de destinar una part de la reunió del dilluns per preparar 
els espais pels tallers oberts del dia següent, de tota la setmana.

→ Les educadores que han d'estar en cada espai aniran rotant cada setmana o cada dos setmanes. Així és una manera que totes s'impliquin en l'espai que els hi 
toca i ningú caigui en una monotonía.

--> Què poden treure els infants de l'estança? Casi tot: nines, animals, cotxes, bolsos, mocadors. Sempre i quan el joc que tenen tingui sentit i no tirin les 
joguines pel terra.

--> Paper de l'educadora:( aprofundir més)

- Activa: reorganitzant si cal l'espai on està cada educadora.

-  Disponible

-  Present

→ Accessible

-->En quin espai deixem la càmara de fotos i la càmar de vídeo:

Tenim una càmara de fotos i dos o tres de vídeo. Intentar no utilitzar el mòbil per fer fotos o gravar.

--> S'aconsella anar prenent observacions, en la mesura del posible.



--> Donar importància a estar també a l'espai del passadís ja que també forma part d'un espai dels tallers oberts.

--> A les coordinacions dels dilluns farem l'organigrama de la setmana següent i després tindrem una estona per preparar el material pels tallers d'aquella 
setmana fins el dilluns de la següent.

--> L'encarregada d'apuntar a les pissares del despatx és la Loli.

--> Tema sortir pati amb tallers: fer tallers de 9:30 a 10:50. Sortir al pati dos estances així hi ha les dos tutores al pati i les altres dos estances 
que queden hi ha les tutores i o la sònia o javier o núria o jo per ajudar a rentar i/o canviar bolquers. I quan les estances del pati pugin o sònia o 
javier o núria o jo ajudem a rentar mans. És poden barrejar grups al pati. Si sortim totes a la vegada dos quan puguem del pati totes tindran la 
mateixa feina de rentar i no hi haurà gent x ajudar-les

--> Els espais continuen sent els mateixos:

–Experimentació i plàstica: 2 educadores

–Simbòlic: 1 educadora

–Psicomotricitat: 2 educadores

–També se li dóna importància al passadís que entre dos, des del mateix espai on estem , si pot ser, s'ha d'anar controlant.



OCTUBRE

SETMANA DEL 23 AL 26 D'OCTUBRE

SETMANA 1 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(CRISTINA)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra.

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(ISA I MIREIA)

- Inventar el seu pròpi 
jocs amb elements no 
estructurats.

- Pintar amb elements 
que ens regala la 
tardor.

- Viure les 
matemàtiques tot 
experimentant amb el 
puré, posant i treient, 
veure com s'escapa del

- Discos trons. - 
Llistons quadrats  - 
Còduls - Porta rotllos 
paper cuina. - Anelles. 
- Fustetes TEDI. - 
Recipients. - Botons 
fusta.

- Pasta de sal

- Pinyes

- Depressors

MÚSICA (hem fet 
música)

PINTURA CONTINGUT

Si per alguna cosa no i
a música 
experimentarem amb 
fideus.

- Branques. - Fulles. - 
Pinzells. - Pinyes. - 
Colors tardor. - Paper 
d'embalar.

Puré

Safates

Culleres llet pols

Torretes

Coladors

Pots plàstic

Bols fusta



colador,....

Organització 
metodològica

Terra: discos, llistons, 
còduls

Taula: la resta

Taula sense cadires 
(opcional)

-2 safates de plàstic 
gran al terra (o 
obradors)

-Cuineta metall

-Oueres

Pintura taula -2 safates de plàstic 
gran al terra (o 
obradors)

-Cuineta metall

-Oueres

PSICOMOTRICITA
T

(ESTER I SONIA)

- Conèixer el pròpi cos
a partir del moviment 
lliure.

Durant tota la setmana

Ester

Anar variant materials:

Ester

Peces escuma, 
mocador,

Ester

Túnels, totxanes,...

Ester Sonia 

Qui monta la sala?

PASSADÍS (NÚRIA)

- Establir relacions i 
jocs amb altres infants.

- Continuar el joc que 
l'infant porta d'un 
espai a l'altre.



OCTUBRE

SETMANA DEL 29 AL 31 D'OCTUBRE

SETMANA 2 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(CRISTINA)

- Viure la Castanyada 
tot jugant amb escenes
quotidianes.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra.

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(ISA I MIREIA)

- Experimentar amb un
element tan natural 
com el fang.

- Fer seriacions 
mitjançant els 
materials que els hi 
oferim.

Experimentar amb 
Fang.

Fer boletes.

Depressors

Experimentar amb 
paper de diari.

Pintar paperines amb 
paper de diari. 

Ceres, manleys.

PINTURA CONTINGUT

- Discos trons. - 
Llistons quadrats  - 
Còduls - Porta rotllos 
paper cuina. - Anelles. 
- Fustetes TEDI. - 
Recipients. - Botons 
fusta.

FESTA FESTA



Organització 
metodològica

Taula Experimentar al terra.

Pintar a la taula

Terra: discos, llistons, 
còduls

Taula: la resta

PSICOMOTRICITA
T

(ESTER I SONIA)

- Conèixer el pròpi cos
a partir del moviment 
lliure.

Durant tota la setmana

Sonia

Anar variant materials:

Sonia

Túnels, totxanes,...

Sonia

Qui monta la sala?

PASSADÍS (NÚRIA)

- Establir relacions i 
jocs amb altres infants.

- Continuar el joc que 
l'infant porta d'un 
espai a l'altre.



NOVEMBRE

SETMANA DEL 5 AL 9 DE NOVEMBRE

SETMANA 3 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(ESTER)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(AINA I MIREIA)

- Fer lògico-
matemàtica al fer 
torres amb els 
cilindres o posar un 
tub o manguera dins 
de l'altra.

ANGLÈS

Cilindres diferents 
mides

tubs mangueres

portarotllos

Pasta de sal

Depressors

Pinyes i fulles

(Al final no  vam fer 
tallers oberts perquè hi
havia una educadora 
menys)

MÚSICA PINTURA CONTINGUT

Paper d'embalar marró

Pintura: marró, groc i 
taronja

Pinzells i rodets

Obrador

Sorra platja

Culleres llet pols

Torretes

Coladors



- Pintar amb la pintura 
i amb els colors més 
representatius de la 
tardor.

- Viure les 
matemàtiques tot 
experimentant amb la 
sorra de platja, posant 
i treient, veure com 
s'escapa del colador,....

Pots plàstic

Bols fusta

(Al final no  vam fer 
tallers oberts perquè hi
havia una educadora 
menys)

Organització 
metodològica

Terra Taula A la paret. Terra

PSICOMOTRICITA
T

(ISA I CRISTINA)

- Conèixer el pròpi cos
a partir del moviment 
lliure.

Durant tota la setmana

Isa

Anar variant materials:

Isa

Túnels, totxanes,...

Isa Isa

Qui monta la sala?

PASSADÍS (NÚRIA I
JAVIER)

- Establir relacions i 
jocs amb altres infants.



- Continuar el joc que 
l'infant porta d'un 
espai a l'altre.

NOVEMBRE

SETMANA DEL 12 AL 16 DE NOVEMBRE

SETMANA 4 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(ESTER)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

ANGLÈS

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(AINA/MÒNICA  I 
MIREIA)

- Fer lògico-

Cilindres diferents 
mides

tubs mangueres

Pasta de sal

Depressors

Pinyes i fulles

Obrador amb pa ratllat
i/o puré

PINTURA CONTINGUT

Embuts

Coladors

Paper d'embalar marró

Pintura: marró, groc i 

Obrador

Sorra platja



matemàtica al fer 
torres amb els 
cilindres o posar un 
tub o manguera dins 
de l'altra.

- Viure les 
matemàtiques tot 
experimentant amb la 
sorra de platja, posant 
i treient, veure com 
s'escapa del colador,....

portarotllos

(Al final no  vam fer 
tallers oberts perquè hi
havia una educadora 
menys)

(Al final no  vam fer 
tallers oberts perquè hi
havia una educadora 
menys)

Pots

Culleres llet pols

taronja

Pinzells i rodets

Culleres llet pols

Torretes

Coladors

Pots plàstic

Bols fusta

Organització 
metodològica

Terra Taula Terra A la paret. Terra

PSICOMOTRICITA
T

(ISA I CRISTINA)

- Conèixer el pròpi cos
a partir del moviment 
lliure.

Durant tota la setmana

Cristina

Anar variant materials:

Cristina

Túnels, totxanes,...

Cristina Cristina Cristina

Qui monta la sala?

PASSADÍS (NÚRIA I
JAVIER)

- Establir relacions i 
jocs amb altres infants.

- Continuar el joc que 



l'infant porta d'un 
espai a l'altre.

NOVEMBRE

SETMANA DEL 19 AL 23 DE NOVEMBRE

SETMANA 5 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(ISA)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI Llistons plans Plastilina MÚSICA PINTURA CONTINGUT



Ó I PLÀSTICA

(CRISTINA I 
ESTER)

- Fer seriacions 
mitjançant els 
materials que els hi 
oferim.

- Experimentar amb la 
plastilina i la seva 
textura i veure les 
diferents formes que 
poden fer.

- Pintar amb els 
objectes que ens regala
la tardor.

Discos troncs

Pedres

Oueres

Taps suru

Botons fusta

Depressors

Espaguetis

Al final no ho vam fer 
perquè hi havia una 
educadora menys

Paper d'embalar marró

Pintura: blanca i 
platejada

Pinzells 

Fulles

Garrofes

Al final vam 
experimentar amb 
l'obrador i arena, amb 
objectes metàl·lics i 
culleres de llet amb 
pols.

Obrador

Pa ratllat i/o puré

Culleres llet pols

Torretes

Coladors

Pots plàstic

Bols fusta i metall

Organització 
metodològica

Terra: llistons plans, 
discos troncs, pedres.

Taula: Oueres, taps 
suru i botons fusta

Taula AL terra i també 
damunt de dos taules

Terra

PSICOMOTRICITA
T

(AINA I MIREIA)

ANGLÈS

Durant tota la setmana

Mireia

Anar variant materials:

Mireia

Túnels, totxanes,...

Mireia Mireia MireiaQui monta la sala?



PASSADÍS 
(SANDRA)

NOVEMBRE

SETMANA DEL 26 AL 30 DE NOVEMBRE

SETMANA 6 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(ISA)

-Aconseguir 
representar la vida 

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la



quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

demanda dels infants.

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(CRISTINA I 
ESTER)

- Fer seriacions 
mitjançant els 
materials que els hi 
oferim.

- Experimentar amb la 
pasta de sal i la seva 
textura i veure les 
diferents formes que 
poden fer.

- Pintar amb les 
pròpies mans.

- Treballar la lògico-
matemàtica mitjançant
l'experimentació amb 
la sèmola i la sorra.

Llistons plans

Discos troncs

Fustes

Oueres

Taps suru

Pasta de sal

Depressors

Pinyes

Còdols

Al final no ho vam fer 
perquè hi havia una 
educadora menys

PINTURA CONTINGUT

Obrador amb sèmoles

Diferents objectes per 
fer transvassaments.

Paper d'embalar negre 
o fosc o cartolina 
negre

Pintura: platejada i 
daurada

Utilitzar les mans : 
vigilar quantitat de 
pintura

Obrador

sorra

Culleres llet pols

Torretes

Coladors

Pots plàstic

Bols fusta i metall

Organització 
metodològica

Terra: llistons plans, 
discos troncs, pedres.

Taula: Oueres, taps 
suru i botons fusta

Taula AL terra i també 
damunt de dos taules

Terra



PSICOMOTRICITA
T

(AINA I MIREIA)

ANGLÈS

Durant tota la setmana

Aina

Anar variant materials:

Aina

Túnels, totxanes,...

Aina Aina AinaQui monta la sala?

PASSADÍS 
(SANDRA)

DESEMBRE

SETMANA DEL 3 AL 5 DE DESEMBRE

SETMANA 7 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES



JOC SIMBÒLIC

(AINA)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(CRISTINA I 
MIREIA)

- Fer seriacions 
mitjançant els 
materials que els hi 
oferim.

- Posar i treure.

- Experimentar amb la 
plastilina i la seva 
textura i veure les 
diferents formes que 
poden fer.

Portarotllos cuina

Anelles

Discos troncs

Oueres

Taps suru

Botons fusta

Al final no ho vam 
poder fer perquè 
faltava una educadora

Plastilina

Depressors

Espaguetis

MÚSICA PINTURA CONTINGUT

FESTA FESTA

Organització 
metodològica

A la taula Taula



PSICOMOTRICITA
T

(ESTER I ISA)

ANGLÈS

Durant tota la setmana

ISA

Anar variant materials:

ISA

Túnels, totxanes,...

ISAQui monta la sala?

PASSADÍS 
(SANDRA)

DESEMBRE



SETMANA DEL 10 AL 14 DE DESEMBRE

SETMANA 8 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(SONIA)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(CRISTINA I 
MIREIA)

- Fer seriacions 
mitjançant els 
materials que els hi 
oferim.

- Experimentar amb la 
pasta de sal i la seva 
textura i veure les 
diferents formes que 
poden fer.

- Treballar la lògico-
matemàtica mitjançant
l'experimentació amb 

Agafar tots els 
cilindres que tenim de 
diferents mides.

També els portarotllos 
de cuina.

Al final no ho vam 
poder fer perquè va ser
el dia que vam anar a 
buscar el tió al pati

Pasta de sal

Depressors

Pinyes

Còdols

PINTURA CONTINGUT

Obrador amb sèmoles

Diferents objectes per 
fer transvassaments. 

Pintar els pots de vidre
amb cola i purpurina.

Pintar les cartulines 
negres amb plata i/o 
daurat.

Obrador

sorra

Culleres llet pols

Torretes

Coladors

Pots plàstic

Bols fusta i metall



la sèmola i la sorra.

Organització 
metodològica

Taula Taula Terra Taula Terra

PSICOMOTRICITA
T

(ESTER I ISA)

ANGLÈS

Durant tota la setmana

Ester

Anar variant materials:

Ester

Túnels, totxanes,...

Ester Ester EsterQui monta la sala?

PASSADÍS (AINA I 
SANDRA)



DESEMBRE

SETMANA DEL 17 AL 21 DE DESEMBRE

SETMANA 9 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(SONIA)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(CRISTINA I 
MIREIA)

- Fer seriacions 
mitjançant els 
materials que els hi 
oferim.

- Experimentar amb la 
pasta de sal i la seva 
textura i veure les 
diferents formes que 

Agafar tots els 
cilindres que tenim de 
diferents mides.

També els portarotllos 
de cuina.

Venen els patges MÚSICA PINTURA CONTINGUT

Venen els alumnes de 
l'escola de Bonavista a
cantar Nadales.

Obrador

sorra

Culleres llet pols

Torretes

Coladors

Pots plàstic

Bols fusta i metall



poden fer.

- Treballar la lògico-
matemàtica mitjançant
l'experimentació amb 
la sèmola i la sorra.

Organització 
metodològica

Taula Taula Terra Taula Terra

PSICOMOTRICITA
T

(ESTER I ISA)

ANGLÈS

Durant tota la setmana

Isa

Anar variant materials: Túnels, totxanes,...

IsaQui monta la sala?

PASSADÍS (AINA I 
SANDRA)



GENER

SETMANA DEL 8 AL 11 DE GENER

SETMANA 10 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(CRISTINA)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(SONIA I ISA)

- Fer seriacions 
mitjançant els 
materials que els hi 
oferim.

- Experimentar amb la 
pintura.

FESTA Dia de retrobament 
després de les 
vacances de Nadal

No n'hem fet, faltava 
personal

PINTURA CONTINGUT

Portarotllos cuina

Anelles

Discos troncs

Oueres

Taps suru

Paper d'embalar blau i 
pintar amb pintura 
blanca.

Rodets i pinzells

Obrador

arròs

Culleres llet pols

Torretes

Coladors



- Treballar la lògico-
matemàtica mitjançant
l'experimentació amb 
la sèmola i la sorra.

Botons fusta Pots plàstic

Bols fusta i metall

Organització 
metodològica

Taula Taula i paret Terra

PSICOMOTRICITA
T

(ESTER I MIREIA)

ANGLÈS

Durant tota la setmana

Anar variant materials: Túnels, totxanes,...

Mireia Mireia MireiaQui monta la sala?

PASSADÍS (AINA?)



GENER

SETMANA DEL 14 AL 18 DE GENER

SETMANA 11 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(CRISTINA)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(SONIA I ISA)

- Iniciar-se amb la 
lògico-matemàtica 
mitjançant les caixes i 
els cilindres

- Experimentar amb 
les diferents formes 

- Caixes grans 
tancades per fer 
construccions gegants

- Cilindres grans per 
fer el mateix.

-Pasta de sal

-Depressors

- Motlles

MÚSICA AMB LES 
FAMÍLIES

PINTURA CONTINGUT

Al final no es va fer la 
música amb les 
famílies perquè l'Alba 
està de baixa. Vam 
posar les caixes grans 
un altre cop i els 
cilindres ja que van 
agradar.

- Pintar amb rotllos de 
wc oberts de la part de
baix (mirar foto del 
portàtil).

- Pintures vistoses.

- Paper embalar blanc

Obrador

arròs

Culleres llet pols

Torretes

Coladors



que es poden fer amb 
la pasta de sal.

- Fer diferents 
transvassaments 
posant i treien arròs.

- Conèixer altres 
maneres de printar 
(material reciclat com 
els rotllos de paper del
wc)

Pots plàstic

Bols fusta i metall

Organització 
metodològica

Terra Taula Taula Terra

PSICOMOTRICITA
T

(ESTER I MIREIA)

ANGLÈS

Durant tota la setmana

Mireia

Anar variant materials:

Mireia

Túnels, totxanes,...

Mireia Mireia MireiaQui monta la sala?

PASSADÍS (AINA?)



GENER

SETMANA DEL 21 AL 25 DE GENER

SETMANA 12 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(CRISTINA)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(SONIA I ISA)

- Treballar la 
psicomotricitat fina

- Experimentar amb la 

- Oueres i/o semblant

- Taps suro cava

- taps de plàstic

-Plastilina

- Rodets

- Depressors,...

PINTURA CONTINGUT

Obrador

arena

elements naturals

No es va fer

Pintar amb el cul del 
globus

Paper d'embalar blau

Pintura blanca

Obrador

arròs

Culleres llet pols

Coladors



textura de la plastilina 
i les diferents formes 
que es poden obtenir

- Aprendre lògico-
matemàtica a partir 
dels obradors amb 
l'arena i l'arròs.

- Provar una nova 
manera de pintar amb 
els globus.

Pots plàstic

Bols fusta i metall

Organització 
metodològica

Taula Taula Terra Taula Terra

PSICOMOTRICITA
T

(ESTER I MIREIA)

ANGLÈS

Durant tota la setmana

Ester

Anar variant materials:

Ester

Túnels, totxanes,...

Ester EsterQui monta la sala?

PASSADÍS (AINA?)

– Estança Ones és un espai alternatiu: joguines de l'estança, explicar contes i ombres.



GENER

SETMANA DEL 28 DE GENER A L'1 DE FEBRER

SETMANA 13 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(ESTER)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(CRISTINA I 
MIREIA)

- Treballar les 
matemàtiques a partir 
del posar i treure 

- Recipients de 
diferents mides de 
metall

- Taps de fusta

- Taps de plàstic

-Pasta de sal

- Rodets

- Depressors,...

PINTURA CONTINGUT

Teatre els grans Pintar depressors

Pintar oueres, 
cilindres, taps de suro..
(per penjar-ho dps 
verticalment amb 

Obrador

arena

petxines



objectes als recipients

- Experimentar amb la 
textura de la pasta de 
sal i les diferents 
formes que es poden 
obtenir

- Pintar diferents 
objectes.

Experimentar posar i 
treure  l'arena amb les 
petxines. 

cilicona a un paper 
d'embalar per posar-ho
al passadís)

Bols fusta i metall

Organització 
metodològica

Taula Taula Taula Terra

PSICOMOTRICITA
T

(SONIA I ISA)

ANGLÈS

Durant tota la setmana

Sonia

Anar variant materials:

Sonia

Túnels, totxanes,...

Sonia SoniaQui monta la sala?

PASSADÍS (AINA?)

– Estança Ones és un espai alternatiu: joguines de l'estança, explicar contes i ombres.



FEBRER

SETMANA DEL 4 AL 8 DE FEBRER

SETMANA 14 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(ESTER)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(CRISTINA I 
MIREIA)

- Treballar la lògica-
matemàtica.

- Rotllos de paper de 
cuina

- Anelles de fusta

- Cilindres i tubs de 
mangueres

-Fang

- Petxines

- Elements naturals

- Depressors,...

PINTURA CONTINGUT

Posar al terra 
l'alfombra de tactes 
que va fer la Glòria.

Mirar com està el 
panell que va fer 
també ella

- Posar la taula del 
revès i embolicar les 
potes amb film de 
cuina.

- Pintures de diferent 

Obrador

arròs

Embuts



- Experimentar amb el 
fang i elements 
naturals i les diferents 
formes que es poden 
obtenir

-Notar el tacte de 
diferents textures

- Provar una nova 
manera de pintar amb 
el film de cuina fent de
base.

- Experimentar amb 
l'arròs i els diferents 
resulatst que es poden 
obtenir.

Caixes tancades i 
obertes

color.

- Pinzells

Pots

Organització 
metodològica

Taula Taula Terra Terra Terra

PSICOMOTRICITA
T

(SONIA I ISA)

ANGLÈS

Durant tota la setmana

Isa

Anar variant materials:

Isa

Túnels, totxanes,...

Isa Isa IsaQui monta la sala?

PASSADÍS (AINA)

– Estança Ones és un espai alternatiu: joguines de l'estança, explicar contes i ombres.



FEBRER

SETMANA DEL 11 AL 15 DE FEBRER

SETMANA 15 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(MIREIA)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(ESTER I ISA)

- Inventar el seu pròpi 
jocs amb elements no 
estructurats.

- Discos trons. - 
Llistons quadrats  - 
Còduls -  Fustetes 
TEDI. - Recipients. - 
Botons fusta.

-Pasta de sal

- Rodets

- petxines

- Depressors,...

MÚSICA PINTURA CONTINGUT

Pintar pasta crua

Amb les mans

Posar la pasta en 
safates

Obrador

arròs

coladors



- Experimentar amb la 
textura de la pasta de 
sal i les diferents 
formes que es poden 
obtenir

- Aprendre lògico-
matemàtica a partir 
dels obradors amb la 
sèmola.

- Experimentar pintant
la pasta.

No es va fer embuts

culleres llet en pols

Organització 
metodològica

Taula Taula Taula Terra

PSICOMOTRICITA
T

(SONIA I 
CRISTINA)

ANGLÈS

Durant tota la setmana

Sonia

Anar variant materials:

Sonia

Túnels, totxanes,...

Sonia Sonia
Qui monta la sala?

PASSADÍS (AINA)

– Estança Ones és un espai alternatiu: joguines de l'estança, explicar contes i ombres.



FEBRER

SETMANA DEL 18 AL 22 DE FEBRER

SETMANA 16 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(MIREIA)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(ESTER I ISA)

- Fer formes i jugar 
amb la plastilina

ELAINE FA ANGLÈS
AMB ELS INFANTS 
DE 2 ANYS I LES 
FAMÍLIES

Plastilina PINTURA CONTINGUT

Un obrador amb arròs

Oueres

Taps suru

Botons fusta

Vaga

Obrador

arròs i macarrons

coladors



- Aprendre lògico-
matemàtica a partir 
dels obradors amb 
l'arròs i els macarrons.

embuts

culleres llet en pols

Organització 
metodològica

Taula Terra i taula Terra

PSICOMOTRICITA
T

(SONIA I 
CRISTINA)

ANGLÈS

Durant tota la setmana

Cristina

Anar variant materials:

Cristina

Túnels, totxanes,...

Cristina Cristina Cristina
Qui monta la sala?

PASSADÍS (AINA)

– Estança Ones és un espai alternatiu: joguines de l'estança, explicar contes i ombres.



FEBRER

SETMANA DEL 25 AL 28 DE FEBRER

SETMANA 17 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(ISA I CRISTINA)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(SONIA I LOLI)

Agafar tots els 
cilindres que tenim de 
diferents mides.

- Objectes per posar i 

Pasta de sal

depressors i d'altres 
materials

MÚSICA PINTURA CONTINGUT

Pintar pasta crua FESTA



- Aprendre la logica-
matemàtica posant i 
treient objectes i 
també seriacions o 
torres amb els 
cilindres.

- Experimentar amb la 
pasta de sal

treure i pots de llauna Amb les mans

Posar la pasta en 
safates

No es va fer perquè va
venir la concubina

Organització 
metodològica

Taula i cilindres al 
terra

Taula Terra

PSICOMOTRICITA
T

(ESTER I MIREIA)
Durant tota la setmana

Mireia

Anar variant materials:

Mireia

Túnels, totxanes,...

Mireia MireiaQui monta la sala?

PASSADÍS (AINA)

A partir d'aquí, es tanca l'estança de les Ones, ja no es fa servir com a espai obert.



MARÇ

SETMANA DEL 5 AL 8 DE MARÇ

SETMANA 18 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(ISA I CRISTINA)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(SONIA I LOLI)

- Tocar un material tan
natural com el fang.

- Experimentar amb 
les ombres

FESTA

Fang amb d'altres 
materials per 
experimentar.

PINTURA CONTINGUT

Jugar amb les ombres i
les llums

Idea Loli: pintar amb 
diferents mides de 
cilindres (pots, 
tubs,...), amb cartolina 
negre i diferents 
colors.

De moment no ho hem

Obrador amb arena



- Aprendre lògico-
matemàtica a partir 
dels obradors amb 
l'arena (posar i treure, 
veure les capacitats 
dels objectes,...).

fet encara

Organització 
metodològica

Taula Per l'estança ? Terra

PSICOMOTRICITA
T

(ESTER I MIREIA)
Durant tota la setmana

Anar variant materials:

Mireia

Túnels, totxanes,...

Mireia Mireia MireiaQui monta la sala?

PASSADÍS (AINA-
NÚRIA)



MARÇ

SETMANA DEL 11 AL 15 DE MARÇ

SETMANA 19 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(LOLI I MIREIA)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(ESTER I 
CRISTINA)

- Aprendre lògico-
matemàtica a partir de 
posar i treure teles.

- La robeta petita per 
posar i treure de pots

- La tarima negre amb 
diferents textures que 
va fer la Glòria

Plastilina amb d'altres 
materials per 
experimentar.

PINTURA CONTINGUT

Música Idea Glòria: pintar 
amb material recilat 
amb diferents colors 
de pintura

Vam pintar amb els 
macarrons sobre una 
base de paper 

Obrador amb arena

No ho vam fer, vam 
sortir al pati.



- Provar noves textures

- Aprendre lògico-
matemàtica a partir 
dels obradors amb 
l'arena

d'embalar blanc

Organització 
metodològica

Terra i taula Taula Taula Terra

PSICOMOTRICITA
T

(ISA I SONIA)
Durant tota la setmana

SONIA

Anar variant materials:

SONIA

Túnels, totxanes,...

SONIA SONIAQui monta la sala?

PASSADÍS (AINA-
NÚRIA)



MARÇ

SETMANA DEL 18 AL 22 DE MARÇ

SETMANA 20 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(SONIA  I MIREIA 
CLOFENT)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(MIREIA I LOLI)

- Fer seriacions a 

- Discos de troncs

- Fustes per fer 
caminets

- Cilindres de diferents
mides

Pasta de sal amb 
d'altres materials per 
experimentar.

PINTURA CONTINGUT

Granja Neri els grans - Posar la taula del 
revès i embolicar les 
potes amb film de 
cuina.

Teatre els grans



partir d'elements 
naturals

- Experimentar amb la 
pasta de sal.

- Tornar a pintar amb 
la base de paper film i 
els pinzells

No ho vam fer. Vam 
sortir al pati. Faltava 
alguna educadora.

- Pintures de diferent 
color.

- Pinzells

No ho vam fer

Organització 
metodològica

Terra Taula Terra

PSICOMOTRICITA
T

(ESTER I ISA)
Durant tota la setmana

ISA

Anar variant materials:

ISA

Túnels, totxanes,...

ISAQui monta la sala?

PASSADÍS (NÚRIA)



MARÇ

SETMANA DEL 25 AL 29 DE MARÇ

SETMANA 21 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(SONIA  I MIREIA 
CLOFENT)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(MIREIA I LOLI)

- Fer seriacions a 

- Discos de troncs

- Fustes per fer 
caminets

- Cilindres de diferents

Juguem amb les 
ombres

MÚSICA PINTURA CONTINGUT

Paper d'embalar negre 
o cartolina i objectes 

Obrador amb sèmola

Vam anar al pati



partir d'elements 
naturals

- Experimentar amb la 
llum i la foscor.

- Provar una tècnica 
nova de pintura: pintar
amb bases rodones

mides amb les bases rodones.

Pintures de colors 
vius.

Organització 
metodològica

Terra Per l'estança Taula Terra

PSICOMOTRICITA
T

(ESTER I ISA)
Durant tota la setmana

ESTER

Anar variant materials:

ESTER

Túnels, totxanes,...

ESTER ESTERQui monta la sala?

PASSADÍS (AINA-
NÚRIA)



ABRIL

SETMANA DE L'1 AL 5 D'ABRIL

SETMANA 22 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(ISA I ESTER)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(SONIA I MIREIA)

- Conèixer les 
diferents sensacions a 

- Tatami amb diferents
textures

- drapets per posar i 
treure

- pots (metall, plàtsic)

Plastilina i material 
per a jugar.

PINTURA CONTINGUT

Juguem amb les 
ombres

Vam anar al pati

Pintar els tubs de color
verd, representant el 
drac de Sant Jordi.

Obrador amb sèmola



partir del contacte amb
la planta del peu

- Experimentar amb la 
pintura

- Fer lògico-
mate`matica, dins-
fora,... amb la sèmola.

- fustes tedi

Organització 
metodològica

Terra i a la taula Terra Per l'estança Taula Terra

PSICOMOTRICITA
T

(LOLI I MIREIA 
CLOFENT)

Durant tota la setmana

CRISTINA

Anar variant materials:

CRISTINA

Túnels, totxanes,...

CRISTINA CRISTINA CRISTINA
Qui monta la sala?

PASSADÍS (NÚRIA)



ABRIL

SETMANA DE L'8 AL 12 D'ABRIL-->   PORTES OBERTES

SETMANA 23 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(ISA I ESTER)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(SONIA I MIREIA)

- Fer construccions 
amb les caixes.

- Caixes de diferents 
mides per fer torres.

- Objectes per posar i 
treure i recipients.

Fang i objectes per 
experimentar

MÚSICA PINTURA CONTINGUT

Paper d'embalar

Tubs del WC per 
pintar de verd per 
representar el drac de 
sant jordi

FEM LA MONA



- Contactar amb el 
fang.

- Fer la mona, seguir 
tradicions.

Organització 
metodològica

Taula i terra Taula Taula Taula

PSICOMOTRICITA
T

(LOLI I MIREIA 
CLOFENT)

Durant tota la setmana

LOLI

Anar variant materials:

LOLI

Túnels, totxanes,...

LOLI
Qui monta la sala?

PASSADÍS (NÚRIA)

LA NÚRIA ANIRÀ AGAFANT A INFANTS (EN PETIT COMITÉ) PER ANAR A L'HORT A POSAR ARENA I 
PLANTAR LLAVORS.



ABRIL

SETMANA DEL 23 AL 26 D'ABRIL

SETMANA 24 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(LOLI I MIREIA) 

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI FESTA MATÍ:(explicat per PINTURA CONTINGUT



Ó I PLÀSTICA

(MIREIA CLOFENT
I ISA )

- Viure la tradició de la
llegenda de Sant Jordi.

- Conèixer els sabors 
de les diferents 
cultures

l'equip educatiu)

- 10 A 10:30 
LLEGENDA ONES I 
ESTELS

-10:30 A 11: 
MEDUSES I 
BOMBOLLES

TARDA: LLEGENDA
EXPLICADA PELS 
ALUMNES DE 
L'ESCOLA DE 
BONAVISTA

Contes explicats per 
les famílies

Contes explicats per 
les famílies

Matí: Contes explicats 
per les famílies

15:30h: berenar 
intercultural.

Organització 
metodològica

PSICOMOTRICITA
T

(SONIA I ESTER )
Durant tota la setmana

Anar variant materials: Túnels, totxanes,...

Qui monta la sala?

PASSADÍS (NÚRIA)



LA NÚRIA ANIRÀ AGAFANT A INFANTS (EN PETIT COMITÉ) PER ANAR A L'HORT A POSAR ARENA I 
PLANTAR LLAVORS.

ABRIL/MAIG

SETMANA DEL 29 D'ABRIL AL 3 DE MAIG

SETMANA 25 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

( LOLI I MIREIA)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la



que els hi oferim.

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(ISA I MIREIA 
CLOFENT)

- Utilitzar la tècnica 
d'estampació amb el 
cul del globus.

- Veure quins materials
passen pels coladors.

Contacontes PATI

(Eleccions dindicals)

PINTURA CONTINGUT

FESTA Pintem amb el cul dels
globus.

Paper d'embalar verd

Pintura taronja i groga

Obrador

Organització 
metodològica

Taula Terra

PSICOMOTRICITA
T

(SONIA I ESTER)
Durant tota la setmana

ESTER

Anar variant materials:

ESTER

Túnels, totxanes,...

ESTER ESTER

Qui monta la sala?

PASSADÍS (NÚRIA)

LA NÚRIA ANIRÀ AGAFANT A INFANTS (EN PETIT COMITÉ) PER ANAR A L'HORT A POSAR ARENA I 
PLANTAR LLAVORS.



MAIG

SETMANA DEL 6 AL 10 DE MAIG

SETMANA 26 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

( LOLI I MIREIA)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la



que els hi oferim.

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(ISA I MIREIA 
CLOFENT)

- Jugar amb material 
natural i de fusta

- Experimentar les 
sensacions amb la 
pasta de sal

- Observar què passa 
quan pintem la sal 
amb la pols dels 
guixos.

Troncs

discos troncs

fer com a circuits o 
construccions

Pasta de sal PINTURA CONTINGUT

Ratllar guixos i pintar 
la sal

No ho vam fer

- Posar la taula del 
revès i embolicar les 
potes amb film de 
cuina.

- Pintures de diferent 
color.

- Pinzells

Obrador

Organització 
metodològica

Terra Taula Taula Terra Terra

PSICOMOTRICITA
T

(SONIA I ESTER)

Durant tota la setmana

SONIA

Anar variant materials:

SONIA

Túnels, totxanes,...

SONIA SONIA SONIA

Qui monta la sala?

PASSADÍS (NÚRIA)



LA NÚRIA ANIRÀ AGAFANT A INFANTS (EN PETIT COMITÉ) PER ANAR A L'HORT A POSAR ARENA I 
PLANTAR LLAVORS.

MAIG

SETMANA DEL 13 AL 17 DE MAIG

SETMANA 27 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

( CRISTINA I 
MIREIA?

Durant tota la setmana

- Minimons amb 

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 

-Zona de relax amb 
sofà

I contes. - Zona 
cuineta

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la



PREINSCRIPCION
S)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

animals

demanda dels infants.

natura ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

-Cotxes. Posar i/o 
treure

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(ESTER I LOLI)

- Aprendre el concepte
de posar a treure 
mitjançant el joc.

- Experimentar amb la 
plastilina juntament 
amb els objectes 
naturals

PATI Plastilina amb objectes
naturals per 
experimentar

PINTURA CONTINGUT

PATI MÚSICA AMB LES 
FAMÍLIES

Obrador

Organització 
metodològica

Taula Terra

PSICOMOTRICITA
T

(ISA I SONIA)
Durant tota la setmana

ISA

Anar variant materials:

ISA

Túnels, totxanes,...

ISA

Qui monta la sala?

PASSADÍS (NÚRIA)



MAIG

SETMANA DEL 20 AL 24 DE MAIG

SETMANA 30 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES



JOC SIMBÒLIC

( MIREIA 
CLOFENT I 
MIREIA?
PREINSCRIPCION
S)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(ESTER I LOLI)

- Fer construccions a 
patir de caixes de 
diferents mides

- Experimentar amb el 
fang com element 
natural

- Provar de pintar 
caixes de fusta amb el 
pinzell

Fer torres amb les 
caixes

Fang

Objectes naturals i 
espaguetis o fideus

PINTURA CONTINGUT

PATI PINTAR LES 
CAIXES DE FUSTA

obrador

Organització 
metodològica

Terra Taula Taula Terra



PSICOMOTRICITA
T

(ISA I SONIA)
Durant tota la setmana

SONIA

Anar variant materials:

SONIA

Túnels, totxanes,...

SONIA

Qui monta la sala?

PASSADÍS (NÚRIA)

MAIG

SETMANA DEL 27 AL 31 DE MAIG



SETMANA 31 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(SONIA I MIREIA? 
MATRÍCULA 
ANTICS)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(ESTER I ISA)

- Tornar a provar la 
tècnica de pintar amb 
els globus

- Fer lògico-
matemàtica amb posar 
i treure d'un lloc a 
l'altre

- Fer lògico-
matemàtica posant 
més o menys quantitat 
de pols de patata

Oueres

Objectes per posar i 
treure

Alguna llauna de 
diferents mides

Ombres MÚSICA PINTURA CONTINGUT

Pintar amb el cul dels 
globus

Obrador amb pols de 
patata



Organització 
metodològica

Taula Per l'estança Taula Terra

PSICOMOTRICITA
T

(MIREIA CLOFENT
I LOLI)

Durant tota la setmana

MIREIA CLOFENT

Anar variant materials:

MIREIA CLOFENT

Túnels, totxanes,...

MIREIA CLOFENT

MIREIA CLOFENT
Qui monta la sala?

PASSADÍS (NÚRIA)

JUNY

SETMANA DEL 3 AL 7 DE JUNY



SETMANA 32 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(ISA I ESTER)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(MIREIA CLOFENT
I SONIA)

- Experimentar amb la 
plastilina juntament 
amb els objectes 
naturals

- Pintar sobre un 
material pàstic amb el 
pinzell o amb les mans

C.C BONAVISTA 
MEDUSES

C.C. BONAVISTA 
ESTELS

PINTURA CONTINGUT

Plastilina amb 
elements naturals

Pintar botelles d'aigua 
per decorar el pati

CASA DE LA FESTA 
INFANTS D'1 ANY

Organització 
metodològica

Taula Taula

PSICOMOTRICITA
T

Anar variant materials: Túnels, totxanes,...



(LOLI I MIREIA) Durant tota la setmana

MIREIA MIREIA
Qui monta la sala?

PASSADÍS (NÚRIA)



JUNY

SETMANA DEL 10 AL 14 DE JUNY

SETMANA 33 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(ISA I ESTER)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(MIREIA CLOFENT
I SONIA)

- Experimentar i veure
el resultat de pintar la 
sal amb la pols del 
guix

- Lògico-matemàtica 
amb els obradors.

Obradors PATI PINTURA

Ratllar guixos i pintar 
la sal

Pintar paper d'embalar 
blanc amb pintures 
vistoses i d'això en 
farem banderetes per 
la festa

Els grans van a jugar 
al pati de l'Escola de 
Bonavista

Organització 
metodològica

Terra Per l'estança Taula i terra?



PSICOMOTRICITA
T

(LOLI I MIREIA)
Durant tota la setmana

LOLI

Anar variant materials: Túnels, totxanes,...

LOLI LOLI

Qui monta la sala?

PASSADÍS (NÚRIA)



JUNY

SETMANA DEL 17 AL 21 DE JUNY

SETMANA 34 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(MIREIA?
MATRÍCULES? I 
LOLI)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(ESTER I 
CRISTINA)

- Pintar d'una posició 
totalment diferent a 
l'habitual

- Jugar amb materials 
no estructurats i al 
mateix temps aprendre
conceptes matemàtics

Objectes per posar i 
treure: tamanys més 
petits i d'altres més 
grans

PATI PINTURA

Obradors Pintem amb fil 
transparent.

No posem del revès la 
taula sinó que ho fem 
com una cabanya i així
els inants poden pintar
per dalt i per sota

PATI

Organització 
metodològica

Taula: objectes més Terra Terra



petits.

Terra: objectes més 
grans com caixes i 
cilindres per posar i 
treure.

PSICOMOTRICITA
T

(ISA I SONIA)
Durant tota la setmana

SONIA

Anar variant materials: Túnels, totxanes,...

SONIA SONIA

Qui monta la sala?

PASSADÍS (NÚRIA)



JUNY

SETMANA DEL 24 AL 28 DE JUNY

SETMANA 35 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

JOC SIMBÒLIC

(MIREIA?
MATRÍCULES? I 
LOLI)

-Aconseguir 
representar la vida 
quotidiana mitjançant 
les joguines i objectes 
que els hi oferim.

Durant tota la setmana

- Minimons amb 
animals

demanda dels infants.

Tenir uns racons fixes:

a dins, i elements 
natura

-Zona de relax amb 
sofà

ls i una mica de sorra, 
gespa, discos troncs,...

I contes. - Zona 
cuineta

-Cotxes. Posar i/o 
treure

Amb taula ikea al mig.

Més material segons la

EXPERIMENTACI
Ó I PLÀSTICA

(CRISTINA I 
ESTER )

- Veure quins resultats 
s'obtenen 
d'experimentar amb la 
pastilina i/o fang.

- Lògico-matemàtica

FESTA

Pati OMBRES PINTURA CONTINGUT

Obradors Pati

Organització 
metodològica

Per l'estança Terra



PSICOMOTRICITA
T

(SONIA I ISA)
Durant tota la setmana

Anar variant materials: Túnels, totxanes,...

SONIA SONIA

Qui monta la sala?

PASSADÍS (NÚRIA)



JULIOL

Estances Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Cavallets Pati/Núria Aigua/Núria Psico Psico Aigua/Núria

Ones Psico Aigua/Núria Pati/Núria Aigua/Núria Psico

Bombolles Aigua/Mireia Psico Psico Aigua/Mireia Pati/Sònia

Estels Psico Pati/Sònia Aigua/Sònia Psico Aigua/Mireia

Meduses Aigua/Sònia PSico Aigua/Mireia Pati/Sònia Psico


