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Aquest mes treballem...

Educació infantil:
*Contes: Explicació de contes per tractar els sentiments.
*Jocs de taula: Bingo, trencaclosques, dominó, jocs de memòria.
*Teatre: Fem teatre disfressades, ens podem pintar la cara algun dia, fem gestió de sentiments i
expressió corporal de la manera més divertida
*Festes i tradicions: Farem mòbils pels arbres amb elements naturals i casetes d’ocells per tal de cridarlos, possiblement ens deixarà missatges en “piu-piu” un pit-roig que volta prop de l’escola.
*Jocs dirigits: Proposem diversos jocs clàssics de lleure i juguem als mateixos.
*Joc del mes: Figuretes de plastilina, legos gegants i circuit de xapes.

Cicle Inicial:
*Biblioteca: Dibuix lliure, lectura de contes de gestió de sentiments, diàlegs/debats sobre les lectures i
les pròpies experiències de la vida.
*Torneig: Acro esport! (Vertical, pi, tombarelles...) i figures amb el cos de manera cooperativa. Si ho fem
totes, sortirà bé!
*Joc del mes: Mocador, mata-conills, estàtues!

*Festes i tradicions: Projecte del circ: creació de propis malabars, manualitats sobre Sant Jordi, animals
reciclats, decoració del menjador amb motius primaverals.
*Jocs dirigits: Aranya, pilla-pilla cranc, terra/mar/aire, sota el pont.
*Teatre: Obra de Sant Jordi, triada i adaptada per la mainada.
- De postres el dijous fan taller de relaxació i els divendres flashmob. Una altra manera de tornar a la
classe de forma pausada i escalonada.

Cicle mitjà i superior:
*Biblioteca: És un espai de creació, on es poden fer jocs de taula, fer tasques de l’escola, dibuixar i
sobretot fer manualitats. És un espai viu i s’adapta a les demandes dels alumnes. Aquest mes han
escollit treballar Sant Jordi i el dimoni. Començant a crear guarnicions per donar la benvinguda a la
primavera.
*Teatre: Realització de l'obre de teatre "sense nom" escrita i protagonitzada pels nens i nenes de 5è. 4t
i 6è, fan treball d'obres individuals, col·lectives, dramatúrgia, gestual i altres exercicis teatrals.
*Jocs de taula: Tenim molts jocs de taula per distreure’ns si volem, també és un espai d'estudi si s'escau
i així es demana.
* Jocs dirigits: Proposem diferents jocs clàssics de lleure i les alumnes decideixen a què volen jugar.
* Torneig: Es farà torneig de hoquei, frisbee, rugbi i voleibol (1 per setmana).

Tots els àpats de lleure estan servits per a tothom qui ho vulgui de manera voluntària i respectuosa.
Cada dia de postres tenim una petita xerrada amb tots els cicles sobre què hem menjat i com estem i
ens relaxem per a tornar a gaudir de la següent classe.

Bon profit!

