Programació matí:
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

9-9.30

Divendres 23
Benvinguda i hàbits
Dibuixem una
samarreta

9.30-11
1111.30

Esmorzar

11.3013

Jocs cooperatius
Sortida al parc tallers
curts opcionals.

13.14
Dimarts 27
Benvinguda i
hàbits

9-9.30

festiu

9.30-11

1111.30
11.3013

Benvinguda i hàbits

Benvinguda i
hàbits

Benvinguda i hàbits

Circuit amb
patinets, bicis i
patins

Activitats plàstiques

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

multiesport

Ball: Coreografia
nadalenca

Costura creativa

Gimcana al parc

Sortida al parc

Sortida al parc tallers
curts opcionals.

Dijous 5

Divendres 6

Dimarts 3
Benvinguda i
hàbits

Sortida al parc tallers
curts opcionals.
Dimecres 4
Benvinguda i hàbits

Benvinguda i
hàbits

Costura crealtiva

Activitats
plàstiques

Jocs i activitats de teatre

Activitats
plàstiques

1111.30

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

Esmorzar

11.3013

Circuit amb patinets,
patins o bicicleta

multiesport

Juguem a la platja

Jocs cooperatius

Sortida al parc tallers
curts opcionals.

Sortida al parc

Sortida al parc tallers
curts opcionals.

Sortida al parc

13- 14

9.30-11

Divendres 30

Activitats plàstiques

Sortida al parc

9-9.30

Benvinguda i hàbits

Dijous 29

Jocs i activitats de
teatre

13.14
Dilluns 2

Dimecres 28

Festiu

Divendres 26

Programació de tardes

14-15
15 - 17

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

Ludoteca i jocs
de rol-playing

Taller de cuina

Maquillatge
de fantasia

Cinema i
crispetes

Divendres
Dinar
circ

I multimèdia

OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS:
JOCS COOPERATIUS: Els jocs d’exterior i d’interior són activitats estructurades i amb
finalitat educativa, que els permeten relacionar-se amb els altres i adquirir nous
coneixements d’una forma totalment lúdica i divertida.
Activitats de Teatre: Gràcies a l’expressió, la improvisació i els diferents jocs teatrals,
els infants podran conèixer diferents valors com l’amistat, la cooperació , etc. A més,
afavoreixen la seva imaginació.
BALL : L’expressió corporal els permetrà ampliar el seu vocabulari i treballar d’una
forma divertida les capacitats motrius del seu cos i les habilitats musicals.
CUINA: La principal funció serà la realització de diferents receptes divertides sense foc,
on cada infant, a més d’aprendre a menjar saludable i a saber portar una dieta
equilibrada, també posarà en marxa la seva creativitat elaborant plats divertits i
artístics gaudint de les olors, el gust i el tacte.
CINEMA AMB CRISPETES: Volem que els infants coneguin diferents pel·lícules adients
per la seva edat i desenvolupin el gust i la crítica en aquest món.
MULTIESPORTS: Les activitats esportives permetran treballar el desenvolupament de
les capacitats motrius dels infants, a l’hora que aprenen normes de convivència amb el
joc.
ACTIVITATS PLÀSTIQUES: Amb aquesta activitat volem que els infants coneguin els
diferents materials amb què poden crear. També volem que cada infant pugui
desenvolupar la seva creativitat, millorar el treball autònom (sense disposar de l'ajuda
de la monitora per avançar en tot moment en la manualitat), i aprendre a respectar i
valorar els treballs dels companys i el propi.

SORTIDES AL PARC: Les diferents sortides proposades són un bon espai de trobada
amb altres infants de la ciutat, on podran compartir experiències i diversió, a més de
poder conèixer i gaudir dels diferents espais que ens ofereix la ciutat de Badalona i
rodalies.
LUDOTECA I MULTIMEDIA: Es proposa con un espai on els nens i nenes poden escollir els jocs a
que volen participar, i fer les seves pròpies regles, poden compartir experiències i aprendre
d’un dels altres en llibertat
MAQUILLATGE DE FANTASIA: Un dia on els infant poden ser el que ells vulguin, posar-se una
mascara de pintura i jugar a que son pirates, dracs o papallones.
CIRCUIT DE PATINETS , BICICLETES I PATINS: Els infants portaran de casa una de les tres opcions
i mostrarem els requisits per fer una bona circulació viaria amb ells, a més de passar una
estona divertida.
Costura creativa: A càrrec de Rosanna Pujades i Adam ( dissenyadora gràfica i artesana tèxtil).
Amb aquesta activitat volem afavorir el desenvolupament de l’habilitat artística, afavorir la
concentració, potenciar la creativitat, manipular npus elements, incrementar la percepció
visual i destresa manual, desenvolupar la paciència etc... a més d’aprendre diferents puntades
de costura, a dissenyar i cra, reciclar i reutilitzar, confeccionar etc.

