Activitats menjador
PRIMER

I SEGON

(DEPENENT DE LA CASUISTICA DEL DIA PODEN HAVER-HI
MODIFICACIONS)

SET. 2

SET. 3

SET.4

pales i galledes
cordes
jocs esportius
guixos

taller halloween
pales i galledes
jocs amb pilota
joc lliure

manualitats
dibuix
taller halloween
guixos

polseres
joc dirigit
pales i galledes
túnel halloween

taller fulles tardor
pales i galledes
polseres
joc lliure

taller "bolets"
taller pintura
jocs esportius
cordes

jocs a la pista
taller de dibuix
joc dirigit
polseres

jocs a la sorra
pales i galledes
jocs amb pilota
joc lliure

pales i galledes
manualitats Nadal
(arbre)
joc lliure

manualitats Nadal
(postal)
joc dirigit

taller collarets
pales i galledes
manualitats Nadal
jocs de pilota

taller Nadal
(ninot de neu)
jocs esportius
passadís de Nadal

OCT.

pales i galledes
jocs de taula
racó de contes
joc lliure

joc dirigits
jocs esportius
cordes
polseres

taller halloween
(carbasses)
joc lliure
racó de contes

jocs de taula
pales i galledes
scooby doo
túnel halloween

NOV.

racó de pintura
racó de contes
futbol
basquet

gimcana
jocs de pilota
joc lliure
cordes

pales i galledes
racó de contes
racó de musica
jocs de taula

jocs esportius
jocs de taula
racó de dibuix
cordes

DES.

racó de contes
jocs de taula
joc dirigit

taller de Nadal
joc lliure

taller de Nadal
futbol
basquet
guixos pista

jocs esportius
gimcana
passadís de Nadal

1R
OCT.

NOV.

DES.

2N

SET. 1

TERCER

I

QUART

(DEPENENT DE LA CASUÍSTICA DEL DIA PODEN HAVER-HI
MODIFICACIONS)

3R

SET. 2

SET. 3

SET.4

cordes
jocs de taula
futbol

pilota tova
dibuix aquarel.la
basquet
taller halloween

taller aranya
tenis taula
taller fantasma
lectura-cromos

basquet
escacs
dibuix
túnel halloween

pales i galledes
fútbol
circuits sorra
lectura

mata conills
polseres
joc lliure
lectura

sudoku
jocs de taula
decoració Nadal
cordes

xarranca
pichi
dibuix lettering
dibuix aquarel.la

papiroflexia
capses decoració
fútbol
cordes

guixos pista
fútbol
basquet

taller Nadal
tenis taula
pales i galledes
joc lliure

taller Nadal
pilota tova
scooby doo
passadís de Nadal

OCT.

tenis taula
pilota tova
basquet
guixos pista

handball
basquet
jocs pilota

taller halloween
guixos pista
polseres
fútbol

taller halloween
gimcana
joc lliure
túnel halloween

NOV.

gimcana
joc lliure
jocs de taula
manualitats

pales i galledes
cordes
dinàmiques de
grup

fútbol
guixos
joc dirigit
lectura

taller passadís
basquet
taller de Nadal
joc lliure

DES.

taller passadís
tenis taula
basquet
jocs de taula

taller Nadal
pilota tova
handball

taller Nadal
fútbol
polseres
basquet

taller Nadal
jocs de taula
passadís de Nadal

OCT.

NOV.

DES.

4T

SET. 1

CINQUÈ

I

SISÈ

(DEPENENT DE LA CASUÍSTICA DEL DIA PODEN HAVER-HI
MODIFICACIONS)

SET. 2

SET. 3

SET.4

basquet
fútbol
joc lliure
jocs tradicionals

joc dirigit
volei
joc lliure
mataconills

jocs de taula
volei
racó de música i
ball

taller halloween
pichi
túnel del terror

jocs de taula
taller dibuix
fútbol
jocs tradicionals

basquet
manualitats
polseres
lectura

joc lliure
joc dirigit
volei
tenis taula

joc lliure
taller dibuix
basquet
sudoku gegant

taller de Nadal
joc dirigit
fútbol
basquet

basquet
joc lliure
volei

taller de Nadal
gimcana
jocs tradicionals
música i ball

polseres i collarets
taller de dibuix
passadís de Nadal

OCT.

cordes
jocs de taula
joc dirigit

mataconills
fútbol
basquet
joc dirigit

taller halloween
racó de lectura
multiesport
racó de ball

taller halloween
tenis taula
joc dirigit
túnel del terror

NOV.

joc lliure
fútbol
basquet
jocs de taula

olimpiades
racó de dibuix
joc dirigit
pista

racó de lectura
fútbol
jocs de taula
cordes

joc lliure
racó de ball
jocs de taula
joc dirigit

DES.

jocs de taula
futtenis
pichi
cordes

gimcana
jocs tradicionals
jocs de taula
multiesports

fútbol
taller de dibuix
racó de música
passadís de Nadal

5È
OCT.

NOV.

DES.

SET. 1

6È

taller de Nadal
volei musica i ball
jocs de taula
fútbol i basquet

INFANTIL

P4

I

P5

(DEPENENT DE LA CASUÍSTICA DEL DIA PODEN HAVER-HI
MODIFICACIONS)

P4

SET. 2

SET. 3

SET.4

joc dirigit
racó reciclatge
cubells i pales
taller de polseres

taller halloween
joc lliure
taller de polseres

racó reciclatge
taller halloween
joc dirigit

joc lliure
manualitats
túnel halloween

joc lliure
taller tardor
polseres i collarets
pales i cubells

racó reciclatge
racó de contes
taller tardor

jocs esportius
joc lliure
polseres i collarets

pales i cubells
taller tardor
joc dirigit

taller de Nadal
racó de joguines
pales i cubells

decoració pati
Nadal
pales i cubells

taller de Nadal
racó de contes
joc lliure

joc dirigit
racó reciclatge
pales i cubells
passadís de Nadal

joc lliure
racó de contes

taller halloween
taller de polseres
joc dirigit

taller halloween
collaret i polseres
pales i cubells

manualitats
joc lliure
túnel halloween

NOV.

taller tardor
racó polseres
joc dirigit

taller tardor
jocs amb pilota
cubells i pales

taller tardor
joc dirigit
polseres i collarets

joc lliure
taller dibuix
racó de contes

DES.

taller de Nadal
cubells i pales
racó de joguines

decoració pati
Nadal
joc lliure

taller de Nadal
joc esportiu
racó reciclatge

polseres i collarets
joc dirigit
passadís de Nadal

OCT.

NOV.

DES.

P5
OCT.

SET. 1

