
Cicle d'infantil I4-I5 – MARÇ de 2023

Juga! Emociona't!

Espai destinat a 
desenvolupar la 
creativitat dels 

infants 

Taller de flors i
papallones per

decorar el
menjador.

Mural fet amb
estampació de

fulles

Activitats  de caire 
integrador i de 

caràcter transversal 
entre els grups de 

l’escola vinculades a 
dates especials. 

8 M
“La dona de 

la meva 
vida”

Crea! Activa't!Mou-te!

Inclusió Convivència Sostenibilitat Participació Autonomia ciutadania 
globalGènere Acció

comunitària

Les activitats que podeu trobar en aquesta proposta educativa es realitzen sota una mirada de:

Activitat 
pre-esportiva 

Joc de vista: veig-
veig

Jocs de tacte

Activitats  per 
potenciar la 
participació 
col·lectiva, 

Activitats de cohesió 
'educació emocional, 

i  dinàmiques de 
grup,

Contes a la
biblioteca

El paracaigudes

Observem la 
germinació i el 
creixement de 

llenties i cigrons.

Experimentar amb 
el llenguatge 

corporal, amb la 
música i amb la 

creativitat a través 
de la dansa, la 

música, la festa...

Ball de la Marató

Cadena de 
massatges amb 

música i 
situacions/animals

A.Puntuals

Picaparet

Joc de les estatues

Joc del rei

Caixes lúdiques Caixes lúdiques Caixes lúdiques Caixes lúdiques Caixes lúdiques



Proposta d’activitats innovadores i de caire 
integrador de caràcter transversal entre tots els 

grups de l’escola vinculades a dates especials 
amb l'objectiu de generar més consciència:

8 M
Gimcana Dones de rècord pel record

•

Cicle de mitjan@ 1r-3r

Inclusió Convivència Sostenibilitat Participació Autonomia ciutadania
globalGènere Acció

comunitària

Les activitats que podeu trobar en aquesta proposta educativa es realitzen sota una mirada de:

Crea!

Juga!

Emociona't!

Activa't!

Mou-te!

Espai destinat a desenvolupar la creativitat dels 

infants 

• Clauers cors Marató

• Robots amb material reciclat

Activitats proposades per tal de 

potenciar la participació col·lectiva, 

així com el desenvolupament de les 

habilitats socials bàsiques

• Girem- Girem

• Jocs tradicionals

• Jocs de taula

Activitats de cohesió 'educació emocional, i  
dinàmiques de grup, activitats de cooperació i no 
competitives

• Decàleg de convivència
• Contes a la biblioteca

Experimentar amb el llenguatge corporal, amb la 
música i amb la creativitat a través de la dansa, la 
música, la festa. 

• Juguem a les pel·lícules

• Ball de la Marató

Activitat esportiva on es treballa amb 
un sistema que potencia les 

conductes esportives, solidàries I el 
treball en valors.

• Poker d’esports

• On no arriba un arriba l’altre

• Snake

Activitats puntuals

MARÇ de 2023



Cicle de grans 4t-6è

Inclusió Convivència Sostenibilitat Participació Autonomia ciutadania
globalGènere Acció

comunitària

Les activitats que podeu trobar en aquesta proposta educativa es realitzen sota una mirada de:

Crea!

Juga!

Emociona't! Mou-te!

Activa't!

Activitats Puntuals
Espai destinat a desenvolupar la creativitat

dels infants i que a través de diferents

propostes puguin experimentar amb tot

tipus de materials i creacions artístiques:

• Taller d’estampació

• Taller arbre decoració menjador

Activitats de cohesió 'educació emocional, i  
dinàmiques de grup, 

activitats de cooperació i no competitives

• La Roda de l’expressa’t
• Joc de les paraules positives
• Fer paquets

Activitat esportiva on es treballa amb

un sistema que potencia les conductes

esportives i solidàries per tal de poder

incidir en el treball de valors:

• Vollei
• Pitxi
• Rondo
• Tenis taula
• Petanca
• Hoquei

Experimentar amb el llenguatge corporal,

amb la música i amb la creativitat a través de

la dansa, la música, la festa...

Balls de la Marató

Proposta d’activitats innovadores i de caire
integrador de caràcter transversal entre
tots els grups de l’escola vinculades a
dates especials amb l'objectiu de generar
més consciència

8 M
Gimcana Dones de rècord pel record

MARÇ de 2023

Activitats  per tal de potenciar la 

participació col·lectiva, la implicació, així 

com el desenvolupament de les habilitats 

socials . 

• Jocs de persecució

• Joc de la clau

• Joc de pi amb coixins


