
 

 
Tallers 2017-2018 

 
Descripció 

 
Tipus 

 
P3 

 
Normalment els nens i nenes de 
P3 fan migdiada. 
En els últims anys s’ha intentat 
donar resposta als infants que 
no necesitaven dormir. En 
aquesta línea, aquest any, a 
partir del segon trimestre han 
sortit al pati 8 infants. Els altres 
feien migdiada. 

 
Se li proposen els mateixos 
tallers  de P4. 

 
4 i P5 

 
Un/dos cop per setmana fan 
algun taller, normalment al pati. 
Son tallers voluntaris, però 
participen una gran majoria. 
 

 
- Tallers de teles. 
- Joc organitzat. 
- Pintar amb guixos al terra. 
- Pintar amb ceres i 

retoladors un mural a la 
paret (paper). 

- Alguns dies van cantar 
amb acompanyament de 
guitarra tocada per una 
monitora 

- Els de P4 pugen alguns 
dies a la terrasseta del 2n 
pis a fer algun joc guiat. 

- També han realitzat 
diferents treballs plàstics 
per Nadal, Sant Jordi o per 
decorar el menjador. 

 
 
1r i 2n 

 
Han realitzat diferents tallers 
repartits en diferents dies de la 
setmana, tots triats 
voluntàriament. En general hi 
participen entre un 40% i 50% 
d’alumnes. 
 
També ha tingut molt èxit el 
“Racó d’expressió” i el “Racó 
trànquil”. 
 
Aquests espais són una primera 
actuació del projecte pati. 
 

 
- Els dimarts taller de circ 

amb teles penjades a 
l’arbre, colxonetes, 
malabars. 

- Els dijous joc esportiu a la 
pista (pitxi). 

- Els divendres dibuix. 
 



3r Han realitzat un taller per 
setmana, tot i que aquest tercer 
trimestre ha baixat la 
freqüència, degut als canvis de 
monitors. Són voluntaris però 
participen la majoria. 
 

- El 1r i 2n trimestre van 
organitzar uns jocs 
multiesportius. 

- També han fet algun taller 
de plàstica (carnestoltes) 

- El 3r trimestre fan diferents 
jocs organitzats (pitxi i 
dodgeball). 

- Un dia a la setmana 
(divendres) fan estudi. 

 
4t Un cop per setmana fan un 

taller, a vegades al pati, d’altres 
a classe o a l’aula de plàstica. 
Es fa participar a tothom en 
major o menor mesura. 
 

- Taller de plàstica. 
- Taller de ball. 
- Activitats esportives. 
- Jocs organitzats. 
- Dos dies per setmana fan 

estudi. 
 

5è i 6è Un cop per setmana fan algun 
taller de participació voluntària, 
però tots han de triar un o un 
altre. 
 

- Taller de percussió ( 8 
alumnes de 5è i 9 de 6è) 

- Taller de plàstica (durant el 
1r trimestre amb 15 o 20 
participants) 

- Activitats esportives (no  
futbol). 

- Jocs organitzats. 
- Acrobàcies. 
- Tres dies per setmana fan 

estudi. 
- També fan servir el “Racó 

d’expressió” i el “Racó 
tranquil”. 

- Algunes estones també 
han aprofitat per assajar 
l’espectacle de la setmana 
cultural. 

 
 


