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LLEUREEl Temps de migdia
Un espai de gran valor educatiu i social

L'objectiu principal és acompanyar

a l'infant en el procés de

desenvolupament personal dins del

grup i en l'adquisició de

competències bàsiques a partir del

treball d'educar en les actituds:

respecte, tolerància, igualtat,

companyia, solidaritat, esperit

crític, assertivitat i empatia.

Divertir-se i aprendre a gaudir del temps d'oci 

procurant alternatives multidisciplinàries i 

enriquidores que combinen el joc amb la 

creativitat i la imaginació.

Fomentar la relació del col.lectiu i adquirir 

competències davant situacions en les quals 

el nen/a ha de trobar resposta (conflictes i 

diferències)



Aprenentatge 

al llarg de la 

vida

Aprendre a adaptar-se i reinventar-

se, Té a veure amb la curiositat, la

resolució de problemes, la

innovació o la creatitat.

Les gimcanes, els jocs de pistes, els

espais de diàleg i resolució de

conflictes, l'avaluació conjunta,...

són espais que ajuden a la on

aquesta competència és present.

A través de l'autonomia i la

participació, convertint-se en

protagonistes.

Responsabilitzar-se de tasques (a

través de comissions,

encarregats,...), treballant de

manera quotidiana hàbits d'higiene

personal i dels espais comuns, així

com treballant per projectes.

Autogestió

Aprendre a utilitzar els recursos no és

només saber fer-los servir, sinó també

fer-ne un ús responsable.

Eduquem per un consum responsable

i un estil de vida sostenible realitzant

activitats en espais naturals, així com

activitats de sensibilització i

consciència ambiental.

Ús interactiu 

d'eines i 

recursos

Té relació amb el treball en grup i

amb la capacitat dels infants

d'interactuar de manera efectiva amb

la resta, gràcies a la col.laboració, per

resoldre problemes i crear solucions.

A través del joc, la col.laboració, la

negociació i l'assimilació de

normes,...

Interacció 

amb els 

altres

Implicar-se en la comunitat per generar una

millora comuna des de l'educació en valors

com la solidaritat, la cooperació i la igualtat

d'oportunitats, la inclusió i la igualtat de

gènere

A través de la vinculació al teixit associatiu

local, les campanyes solidàries, els

projectes d'APS,...

Integrar diferents especialitats del

coneixement en les activitats que

es realitzen.

A través de partir de les

motivacions i interessos dels propis

infants mitjançant el treball per

projectes, de manera que

s'impliquin en el disseny i

preparació de la proposta de lleure.
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Interacció 

amb el món



QUIN ITINERARI 
SEGUIM?

Comunitat de PETIT@S Comunitat de  MITJANS Comunitat de GRANS
Presentació dels diferents blocs d'activitats 

amb l'objectiu de GENERAR INTERESSOS cap 

als infants. Ens proposem aconseguir la seva 

participació a través de l'estímul.

Els blocs d'activitats s'omplen de continguts a 

través de la seva participació.Hem de fer crèixer els 

seus interessos i dinamitzar les seves propostes.

El funcionament dels blocs de lleure ja està 

consolidat i, per tant, tota iniciativa la 

proposen els infants

Despertem la curiositat dels 

més petit@s

Els acompanyem per a que 

s'ho facin seu

Ampliem el ventall de 

propostes



El nostre eix de treball parteix de la participació activa dels infants i

d’acord amb aquesta premissa, configurem la proposta de lleure.

Mitjançant eines de comunicació recollim i compartim tota la

informació que ens plantegen els infants per poder plantejar les

activitats que més els motivin i engresquin.

Així doncs, la proposta de lleure té un eix principal, la participació, i a

través d’aquesta, desenvolupem una sèrie de blocs repartits durant

els dies de la setmana, adaptats a les diferents Comunitats.
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En el desenvolupament de

les activitats es fa ús de les

caixes de material, la

tipologia de les quals pot

anar creixent o variant en

funció dels interessos dels

infants. Aquest material pot

ser d'ús exclusiu per el grup

bombolla o, si es compartit,

sotmés al corresponent

procés de desinfecció.

Llanes i 

fils

Elements 

naturals

Jocs de 

taula

Material 

artístic

Material 

de circ

Material 

esportiu

Teles

Slack-line, platets, 

xanques, anelles, 

maces, diàbolos,...

Fustes, pedres, 

branquillons, fulles,...

Escacs, parxis, 

domino,...

Guixos, pintures, papers, 

colors, origami...

Llanes, fils, trapillo,  

cordills, estris de 

ganxet,...

Teles grans i 

petites, llençols, 

tuls, feltre, 

accessoris..

Cordes, 

pilotes, pales,...



BLOCS LÚDICS

Crea!
Racó Boig, experimentació, 

creació de jocs gegants, 

decoració,...

Juga!
Jocs grupals, 

tradicionals, slackline, 

caixes amb propostes 

lúdiques,...

Emociona't!
Cohesió, dinàmiques, 

espais de trobada i 

reflexió, valors 

ambientals,...

Activitats Puntuals
Drets dels Infants, Diversitat 

funcional i cultural, Dia de la 

Dona,...

Activa't!
Esport i benestar, 

competició amb 

valors, respecte,...

Mou-te!
Teatre, grups de música, 

actuacions, expressió 

coporal, danses,...



GRAELLES BASE
Cerquem l'equilibri entre l'activitat que 

organitzem (blocs temàtics diaris) i l'espai 
que dinamitzem (caixes lúdiques)

Crea!Emociona'tJuga! Mou-te!Activa't

1 Caixa

lúdica

1 Caixa

lúdica

1 Caixa

lúdica

1Caixa

lúdica

1 Caixa

lúdica

Inclusi

ó

Convivència Sostenibilitat Participació Autonomia
ciutadania 
globalGèner

e

Acció
comunitària

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



CONSELL D'INFANTS 

Acompanyar als infants en el seu procés de participació, de

forma motivadora, assertiva i aportant metodologies

innovadoes. Fent de l’acció de participar un valor i un dret per

tal de conviure i construir la comunitat pensada per a tots i amb

tots.

Com ho fem?

Què volem?

Definim conjuntament un pla de Pla de treball, sense perdre de

vista que el Consell d’infants ha de comptar amb

autoorganització i autonomia i és interessant que sigui amb

caràcter rotatiu. Enguany modifiquem el format de reunions de

persones representants, per crear un sistema assembleari per

grups de convivència.

Quina finalitat tenim?

La seva principal tasca és la d’opinar i fer propostes sobre

qualsevol tema relacionat amb el temps dels migdia, a través de

l’elaboració d’un pla de treball escollit pels propis infants i

oferir-los assessorament i valorar-ne les propostes.
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ELS ESPAIS

DE LLEURE

Pati primària

Sorral atletisme

Pati primària

Pista de bàsquet

Pati primària

Parc

Pati primària

Pista de futbol

Pati primària

Porxo

Rotació d'espais

Pati infantil

Espai cuineta

Pati infantil

Espai sorral



Horaris i funcionament de l'àpat

Menjador#stopcovid

12:30 a 14:50

A taula! 

Fem dos torns de 
menjador:
de 12:30 a 13:45 i
de 14:00 a 14:55.
En el primer torn dinen
infantil, 1r,2n I 3r.
En el segon torn dinen
4t, 5è I 6è.

La covid no ens permet
servir-nos ni ajudar a les 
tasques de neteja.
Hi han encarregats en
cada grup bombolla per 
parar taula.

I nosaltres rentem mans! 

Amb incorporació 

de nous plats al 

menú!



Horaris i funcionament del lleure

Lleure #stopcovid

Al patiiiii!!

Durant la nostra estona de pati compartim espais
Som 4 grups de primària en cada torn i disposem de 5 
espais:

• Porxo
• Parc
• Sorral d'atletisme
• Pista de bàsquet
• Pista de futbol

L'equip de monitors i monitores han organitzat unes 

graelles per poder canviar d'espai cada dia i poder gaudir 

de tots.

A cada espai disposem d'una capsa de material perquè 

puguem jugar amb ell o bé ens conviden a participar en 

activitats que ens proposen o que proposem nosaltres! 

Com ens repartim els espais?De quins espais gaudim?

Seguint protocols 

de desinfecció 

d'espais i material,



Equip d'educadors/es Migdia

P3 P4 P5

3r2n1r



Equip d'educadors/es Migdia

4t 5è

Reforç

NESE

6è



LA CLAU DE 

L'EDUCACIÓ ÉS 

AJUDAR A DESCOBRIR!

Moltes gràcies per 

la vostra atenció!




