
Visualitzem video
"tothom menja igual?"
Conte: " treballem les
desigualtats"
Joc de l'inquili 
Experiment del canvi
climàtic

Colors:  Pintem
europa
Mans: Pintem àfrica
Paper de seda:
Pintem Àsia
Gomets: pintem
Amèrica
Preparem el 20N

Graella d'infantil P4
Novembre 2021

Juga! Crea

Espai destinat a
desenvolupar la creativitat
dels infants i a que, a través

de diferents propostes,
puguin experimentar amb

tot tipus de materials i
creacions artístiques:

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:

Celebrem el 20N

Descobreix els
personatges!

Jocs motrius (pilla-
pilla, aranya
peluda,...)
Relleus amb
màscares
Fútbopl xinès
El globus a l'aire (joc
mexicà)
The floor is lava!

Cançons i danses
La dansa africana:
Volem aigua 
 Celebrem el 20N
Som un Mon!
Escollim cançons en
anglès!

Emociona't 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 esportiva on es
treballa amb un sistema

que potencia les conductes
esportives i solidàries per
tal de poder incidir en el

treball de valors

Activitats proposades per tal
de potenciar la participació

col.lectiva, la implicació, així
com el desenvolupament de

les habilitats socials
bàsiques: juguem a ciutats,

pica-paret, estàtues, la selva

 Creiem en una educació
activa i, per això,

desenvolupem activitats de
cohesió grupal, d'educació
emocional, dinàmiques de

grup, jocs i activitats de
cooperació i no competitives.

Experimentar amb el
llenguatge corporal, amb

la música i amb la
creativitat a través de la

dansa, la música, la
festa... hi ha cabuda per

pràcticament tot:
laberints.

A.Puntuals

L'arbre caigut (bitlles
humanes)
Juguem a cel Mar i
terra 
Jocs de taula
Espai simbòlic (mini-
ludo)
Jocs de sudamerica:
Rayela

Teles i fils 

Els nostres dilluns..

elements naturals bibliopati esportiva Circ i disfresses

Els nostres divendres..



Cada dilluns del mes de
Novembre el dedicarem
a explicar un conte
relacionat amb el canvi
climàtic. Aquest ens
acompanyarà al llarg de
la setmana

Creem l'espai
càpsula
Representem el
moviment!
els 3 de 3 
Preparem el 20N
Ativitats sobre el dia
de les violències 
 25N

Graella d'infantil P5
Novembre 2021

Juga! Crea

Espai destinat a
desenvolupar la creativitat
dels infants i a que, a través

de diferents propostes,
puguin experimentar amb

tot tipus de materials i
creacions artístiques:

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:

Celebrem el 20N

Descobreix els
personatges!

Càpsula del temps
peluda,...)
la cursa dels residus 
Pitxi
La Bomba!
Eco teatre!

Fem Ioga!
 Celebrem el 20N
La dansa e la pluja
la "pre-festa"

Emociona't 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 esportiva on es
treballa amb un sistema

que potencia les conductes
esportives i solidàries per
tal de poder incidir en el

treball de valors

Activitats proposades per tal
de potenciar la participació

col.lectiva, la implicació, així
com el desenvolupament de

les habilitats socials
bàsiques: juguem a ciutats,

pica-paret, estàtues, la selva

 Creiem en una educació
activa i, per això,

desenvolupem activitats de
cohesió grupal, d'educació
emocional, dinàmiques de

grup, jocs i activitats de
cooperació i no competitives.

Experimentar amb el
llenguatge corporal, amb

la música i amb la
creativitat a través de la

dansa, la música, la
festa... hi ha cabuda per

pràcticament tot:
laberints.

A.Puntuals

Cap i Cua (la cadena
tròfica)
La terra crema
la càpsula ens porta
a... 
Jocs reciclats , tu els
tries!!

Teles i fils 

Els nostres dilluns..

elements naturals bibliopati esportiva Circ i disfresses



Llanes i
fils

Elements
naturals

Jocs de
taula

Material
artístic

Material
de circ

Material
esportiu

Teles i
disfresses

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:

 Presentació de la proposta educativa  més
acció 20N 

Descobreix els personatges!

Escollim les dansesCircuits
Body percussion
Sobre rodes
Hip hop 

Aterrem del cap de setmana i ens posem a tope
amb el nostre projecte de de curs!

El logo de classe
La teranyina
La parella ideal
qui es qui?

Caça conills
Patata calenta, ens cremem!!
El macarró
L'escultura

Estampació de tardorPilla-ona
la bombolla gegant
Celebrem 20N
Ombres xineses

Graella de mitjan@s 1r a 3r
Novembre  2021

Inclusió Convivència Sostenibilitat Participació Autonomia ciutadania
globalGènere Acció

comunitària

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

Juga!

Emociona't

Activa't

Crea!

Mou-te!

Espai destinat a desenvolupar la
creativitat dels infants i a que a

través de diferents propostes puguin
experimentar amb tot tipus de

materials i creacions artístiques

Activitats proposades per tal de potenciar la
participació col.lectiva, la implicació, així com el

desenvolupament de les habilitats socials
bàsiques

Eina indispensable d'aprenentatge i
una bona manera de gaudir del

lleure. Desenvolupem activitats de
cohesió grupal, d'educació

emocional, etc.

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

música, la festa... hi ha cabuda per pràcticament tot: 

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

Activitats
puntuals

Els nostres dilluns..


