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Benvolgudes famílies,
A partir d'aquest Curs 2016-2017, rebreu les programacions d'activitats de 
l'espai de migdia mensualment, a través d'un full informatiu que enviarem a 
totes les famílies via mail i  penjarem a la web de l'AMPA durant la 1a 
setmana de cada mes. 
En aquest full rebreu un petit resum de com han anat les activitats del mes 
anterior, així com la proposta d'activitats del mes en curs.

Resum activitats Setembre:
La  última  setmana  de  Setembre  es  van  realitzar  diferents  activitats 
relacionades amb el país de Mèxic, 1r país a treballar al Centre d'Interès 
proposat per aquest Curs a l'espai de Migdia.
Es van fer diferents jocs típics mexicans de P4 a 6è, i també es va realitzar 
un taller d'un barret mexicà on van participar, de forma voluntària, gairebé 
100 nens i nenes de 1r a 6è.
El passat dijous 29 de Setembre els vostres fills/es van poder degustar un 
menú típic mexicà, que va estar molt ben valorat, sobretot el 2n plat (fajitas 
de pollastre) i el postre (pastís xocolata).
L'equip de monitors/es de l'escola han estat preparant durant tot el mes de 
Setembre les activitats que duran a terme al llarg del curs.

                                  



Activitats OCTUBRE:  

P4 i P5:
CURS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
P4A Taller Joc Dirigit Relaxació i 

Meditació
Àlbum encantat Lliure

P4B Joc Dirigit Taller Àlbum 
encantat

Relaxació i 
Meditació

Lliure

P5A Taller Relaxació i 
Meditació

Joc Dirigit Àlbum encantat Lliure

P5B Relaxació i 
Meditació

Taller Àlbum 
encantat

Joc Dirigit Lliure

*Taller:  La Tardor.  Realitzarem un taller  d’una guineu,  aprofitant  fulles 
d’arbres que els propis infants recolliran del pati de l’escola. 

*Relaxació i Meditació: Espai d’activitats de relaxació adaptades a infants 
d'aquesta edat que es duen a terme a la sala de psicomotricitat. 

*Àlbum encantat:  Activitat enfocada en l'explicació de diferents contes 
escollits pels nens/es de la classe, a partir del qual es realitzaran dibuixos 
relacionats amb els contes treballats. Al final de trimestre es farà un àlbum 
amb tots els dibuixos fets per cada nen/a.
Aquest mes estan treballant a P4 "La Caputxeta Vermella", "Les 7 cabretes 
i el llop", " Els Pirates" i "Els 3 porquets" i a P5 "El niño azul", "La estrella 
magica" i "Un conte entre tots" 

*Jocs dirigits:
*3 al 7 d’Octubre: 1,2,3…pica-paret!! 
*10 al 14 d’Octubre: Estatues de Sal
*17 al 21 d’Octubre: La Bomba

*Centre d'Interès: Cada última setmana de mes, l'activitat de joc dirigit i 
àlbum encantat aniran relacionades amb el país escollit. 
Al mes d'octubre, es treballarà el conte "Le Stoïque Soldat de Plomb" i el 
joc dirigit "La Boîte".  



1r i 2n: 

 RACONS VOLUNTARIS
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Taller
Joc al Pati

Assemblea Esport
Joc al Pati

Països del Món:
Taller

Joc Típic

Ludoteca-
biblioteca
Joc al Pati

*Taller (4 sessions, tots els dilluns d’Octubre): La Tardor. Collage realitzat 
a partir de fulles i branquetes d’arbres recollits pels infants al pati.

*Joc  al  Pati (cada  dilluns,  dimecres  i  divendres):  Es  decidirà  en  cada 
assamblea de classe quins jocs es realitzaran durant tot el mes. En aquest 
mes d’octubre han sigut escollits els següents jocs:

-1, 2, 3...pica-paret! (5/10). Escollit pels nens/es de 1r A
-Pilla-pilla (7/10). Escollit pels nens/es de 1r A
-Fet i amagar (10/10). Escollit pels nens/es de 1r B
-Polis i lladres (14/10). Escollit pels nens/es de 1r B
-Mataconills (17/10). Escollit pels nens/es de 2n A
-Bote-bote (19/10). Escollit pels nens/es de 2n A
-Polis i lladres (21/10). Escollit pels nens/es de 2n A
-La Bomba (24/10). Escollit pels nens/es de 2n B
-El Conill de la Sort (26/10). Escollit pels nens/es de 2n B
-Polis i lladres (28/10). Escollit pels nens/es de 2n B

*Esport (4  sessions,  tots  els  dimecres  d’Octubre):  Campionat  de  pitxi 
(beisbol).

*Ludoteca-Biblioteca (cada divendres durant tot el curs): Espai dedicat a 
jocs de taula, construccions, lectura…
  

*Centre d’Interès: Tots els dijous les activitats aniran centrades a “Països 
del  Món”.  Aquest  mes  d’octubre  es  treballa  França  amb  les  següents 
activitats voluntàries:



-Taller  figures  cultura  francesa (4  sessions,  tots  els  dijous  
d’Octubre):  A partir  d’imatges  de  Monuments  francesos  (Torre  
Eiffel, Moulin Rouge, Arc de Triomf…), els infants pintaran i 
decoraran aquestes imatges, que serviran per guarnir el menjador 
durant la setmana de França.
-Jocs típics francesos:
6/10: L’escargot
13/10: Les chaises musicales
20/10: La Bataille
27/10: Jueu du Meli-Melo

3r a 6è:
RACONS VOLUNTARIS:

CURS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRE
S

3r-6è C. 
Decorativa

C. Menjador
Participem i 

decidim
Biblioteca

Ajudem als 
+ petits!

C. Esportiva
Escacs

Participem i 
decidim

Biblioteca
Ajudem als 
+ petits!

C. 
Decorativa
Racó al pati
Participem i 

decidim
Biblioteca

Ajudem als 
+ petits!

C. Esportiva
C. Menjador
Participem i 

decidim
Biblioteca

Ajudem als 
+ petits!

C. 
Decorativa

Escacs
Participem i 

decidim
Biblioteca

Ajudem als 
+ petits!

3r a 6è
Última 
setman

a de 
cada 
mes

Països del Món:
Taller

Joc Típic
Revista

Biblioteca
Ajudem als + petits!

*Comissions: Per segon any engegem les comissions Decorativa, Esportiva 
i  de Menjador, formada per nens i nenes de 3r a 6è, on es treballaran temes 
relacionats amb l'espai de migdia. Aquestes comissions són trimestrals, al 
proper  full  informatiu,  tindreu  novetats  del  que  estan  treballant  a  cada 
comissió.

*Biblioteca: Tots els dies habilitem un espai de biblioteca per a que tots els 
nens de 3r a 6è poguin fer treballs, deures, lectura...
*Ajudem als + petits!: Cada dia, un nen/a de 3r a 6è ajudarà als infants 
d'una classe de Cicle Infantil, tant al menjador com a l'espai de lleure i 



activitats. L'activitat es fa de forma rotatòria, per tant, els nens/es apuntats 
la fan un cop cada quinze dies aproximadament.

*Escacs:  Cada  dimarts  i  divendres  es  dinamitzaran  partides  d'escacs 
supervisades per un monitor.
*Racó al pati: Cada dimecres es farà una activitat lúdica en un racó del 
pati. Al mes d'octubre els nesn/es podran crear les seves pròpies polseres 
"Hama beads"
*Participem i  decidim:  Aquesta  nova  proposta  consisteix  en  que  cada 
classe  en assamblea  decideix  les  activitats  a  fer  al  pati  tots  els  dilluns, 
dimecres i divendres. Les activitats escollides per aquest mes són:

-Saltar a la corda (5-7/10). Escollit pels nens/es de 3r B
-Joc del fil (6-10/10). Escollit pels nens/es de 3r A
-La bandera (11-13/10). Escollit pels nens/es de 4t A
-Matar conills (14-17/10). Escollit pels nens/es de 4t B
-El Xin-xin (18/10). Escollit pels nens/es de 5è A
-La bandera (19/10). Escollit pels nens/es de 5è B
-Pitxi (20/10). Escollit pels nens/es de 6è A
-Sangre sangre (21/10). Escollit pels nens/es de 6è B

*Centre d'Interès: Cada última setmana de mes,  es paralitzen totes les 
activitats, excepte la Biblioteca i Ajudem als + petits!, amb l'objectiu de 
realitzar activitats especials relacionades amb el país del Món escollit per 
aquell mes. La proposta d'aquest mes per França és:

-Taller:  "La Torre  Eiffel".  Es  farà  una  manualitat  del  monument  
parisenc en 3D.
-Jocs típics francesos:
24/10: L’escargot
25/10: Les chaises musicales
26/10: La Bataille
27/10: Jueu du Meli-Melo
28/10: La petanca
-Revista "Coneixent el Món": França. Elaboració d'una revista amb 
curiositats, fotos i informació d'interés del país.
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