
 Activitats i jocs a EI: Les monitores proposen una activitat cada setmana per la 

qual passen a jugar tots els grups de P4-P5. 

Aquests jocs, en ocasions, són  tradicionals (cordes, pilotes...), d’altres 

s’aprofitarà el projecte d’anglès per treballar conceptes consensuats. 

 Activitats relacionades amb el Projecte d’anglès: cançons, jocs, 

ambientacions, teatre... amb els nens de CI. Aquest trimestre hem fet 

ambientació  de l’ Hivern, Carnestoltes i la Vella Quaresma. 

 

 

 

 Dia dels Convidats. Coreografies i cançons. Aquest trimestre els alumnes de 

CS es troben preparant activitats. Els alumnes de 5è preparen obres de teatre. 

Hem començat amb Cinderella i vam convidar als grups de P4. L’obra ha 

estat preparada per un grup d’alumnes, han fet els decorats i els diàlegs (mig en 

català i mig en anglès). Als petits els hi ha encantat! 

 



 El grup de 6è està organitzant La Gran Gala dels Oscars, de la que  tothom ha 

de participar malgrat sigui amb una cançó o endevinalla. 

Els monitors han fet un quadre d’activitats i de grups i a l’abril es posarà en 

marxa.  

 

N’hi ha grups de nenes que gaudeixen molt de la preparació d’aquestes 

activitats,  dirigides per un monitor a la vegada que es treballa el projecte 

d’anglès. 

 Taller Còmic: : Proposats per un tallerista de FPT. Aquest trimestre hem contat amb el 

Taller de Còmic aprofitant les estones de pati i per torns d’uns 22-30 nens. El taller es 

tractava d’iniciació al còmic i han passat els cursos de 1r i 2n, i 3r, 4t, 5è i 6è. Creiem 

que es un taller que podria tenir més èxit amb nens de 6è i l’ESO. Als petits normalment 

els hi ha agradat més tallers com dels Jocs tradicionals, del circ o de màgia. 

 



 Torneig de Futbol a l’ESO:   Ha tingut molt 

bona acceptació. Han participat molts 

alumnes i  es van fer premis per als 

guanyadors :” pase vip pel menjador amb 

els quals podien escogir el segon plat 

que volguessin”.  

 

 Torneig de Volei a l’ESO: Ha esta una 

activitat molt positiva  a la que es van apuntar equips masculins i femenins i els va 

motivar molt la confrontació. 

Pel proper trimestre està previst el Torneig de Basquet. 

 

 


