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OBJECTIUS 

Generals: 

Gaudir de l’estona de pati a partir d’activitats 

creatives i inspirades en els seus interessos. 

Garantir la participació de tots els infants. 

Específics: 
Aprendre nous jocs i dinàmiques per tal d’aconseguir un treball conjunt i adquirir 

valors que comporten els diversos jocs. 

Experimentar amb nous materials i tècniques aplicant una consciència grupal i 

cura dels diferents materials.  

 

 
ESPAIS 

El primer i el segon torn podran gaudir de tot el pati, tot i que, comptem amb zones delimitades per cada curs.  
Comptem amb la zona de Ping Pong, la xarranca, sorrals i caseta de fusta. 

 

 
HORARI 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Lloc lliure 
Pilota 

Lloc lliure Lloc lliure 

Pilota 

Activitat dirigida Lloc lliure 
Pilota 
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DISTRIBUCIÓ 

L’elecció entre esports 

amb pilota, lloc lliure o 

joc amb material es 
totalment lliure.  

Els infants es distribuiran 

per les diferents zones del 

pati i deixarem lloc lliure 
amb el material i recursos 

que tenen a l’abast en el 

pati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’elecció entre esports 

amb pilota, lloc lliure o joc 

amb material es totalment 
lliure. 

Els monitors es distribuiran en 

les diferents zones del pati i 

efectuaran una activitat dirigida 
prèviament organitzada.  

L’elecció entre esports 

amb pilota, lloc lliure o 

joc amb material es 
totalment lliure. 
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EXPLICACIÓ 

 
 
 
 
 

 

Cada monitor/a 
s’encarregarà de 

organitzar, dinamitzar i 

aplicar diferents normes 

de convivència. 
 

Respecte als jocs amb 

pilota, poden practicar 
l’esport que vulguin i el 

monitor dinamitzarà 

l’activitat i anirà 

supervisant-la 
freqüentment.  

 

En la zona del Ping 
Pong el monitor 

distribuirà el material 

pertinent, dinamitzarà i 

supervisarà l’activitat, 
pactant unes normes 

prèvies de convivència.  

Cada monitor/a 
s’encarregarà de organitzar, 
dinamitzar i aplicar diferents 
normes de convivència. 
 
Els infants decidiran segons 
els seus interessos a que 
volen jugar, sempre en la 
zona establerta pel grup. 

Cada monitor/a 
s’encarregarà de 

organitzar, dinamitzar i 

aplicar diferents normes 

de convivència. 
 

Respecte als jocs amb 

pilota, poden practicar 
l’esport que vulguin i el 

monitor dinamitzarà 

l’activitat i anirà 

supervisant-la 
freqüentment. 

 

En la zona del Ping 
Pong el monitor 

distribuirà el material 

pertinent, dinamitzarà i 

supervisarà l’activitat, 
pactant unes normes 

prèvies de convivència. 

Cada monitor/a s’encarregarà de 
organitzar, dinamitzar i aplicar 
diferents normes de convivència. 
 
Els monitors s’encarregaran de 
l’activitat dirigida, per tant, es 
situaran en la zona del pati 
convenient per tal de efectuar 
l’activitat amb èxit.  

Cada monitor/a 
s’encarregarà de 

organitzar, dinamitzar i 

aplicar diferents 
normes de 

convivència. 

 

Respecte als jocs amb 
pilota, poden practicar 

l’esport que vulguin i 

el monitor dinamitzarà 
l’activitat i anirà 

supervisant-la 

freqüentment. 

 

En la zona del Ping 

Pong el monitor 
distribuirà el material 

pertinent, dinamitzarà i 

supervisarà l’activitat, 

pactant unes normes 
prèvies de 

convivència. 

 


