
PROGRAMACIÓ DEL TEMPS DE MIGDIA 

 

P3 
horari DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Hàbits 12:30 A 

12: 40 

Hàbits 

Dinem  Dinem 

 

Jocs després de  

dinar 

 

Després 

de dinar 

fins les 

13,30  

 

RACONS 

(joc simbòlic, 

dibuixar, 

tallers,...) 

 

 

RACONS 

(joc simbòlic, 

dibuixar, 

tallers,...) 

 

RACONS 

(joc simbòlic, 

dibuixar, 

tallers,...) 

 

RACONS 

(joc simbòlic, 

dibuixar, 

tallers,...) 

 

RACONS 

(joc simbòlic, 

dibuixar, 

tallers,...) 

 

Hàbits 13,30 a 

13,45 

Hàbits 

Migdiada 13,45 a 

14,45 

Migdiada  

Tornada a la calma 14,45 a 

15,00 

CANÇONS, MASSATGES DIVERTITS, RESPIRACIONS  

 

 

 

 

 

 

 

 



APRENEM DE MANERA DIVERTIDA. Els més petits aprenen potenciant la fantasia i l’art del joc holístic. Mitjançant contes, cançons i balls 

aprenen sobre ells i sobre el seu entorn. És una manera molt divertida d’aprendre i interioritzar els hàbits. Activitats: Contes, joc simbòlic, 

cançons, .... 

 

Desprès dels racons anem a fer la migdiada cada nen i nena es posa al seu llitet, apaguem els llums, 

posem una música relaxant i...    a fer nones!! 

 

 

PROJECTE “JO MONITOR” ELS NENS I NENES COMENÇARAN A CONVIURE AMB LA RESPONSABILITAT 

Es tracta d’un projecte plantejat per fer amb els infants d’infantil i primària durant tot el curs. De manera rotativa, cada setmana un nen o una 

nena serà l’ajudant del monitor (s’identificarà amb una de les samarretes de Valors) i hi col·laborarà en les tasques que s’acordin i que els 

mateixos nens puguin plantejar. D’aquesta manera, aconseguim generar una dinàmica de proximitat molt positiva per al grup i e l seu referent, 

així com reforçar aquesta figura d’una forma divertida i entretinguda. Algunes activitats que es duran a terme pel “Jo monitor”: Serviran el pa 

als companys, seran els primers de la fila, seran responsables de tasques organitzatives durant els jocs i activitats, cooperaran amb els 

monitors. El nen que fa de “Jo monitor” manté el càrrec durant tot el temps de migdia, tant durant l’àpat com durant el temps de lleure.  

L’últim dia de la setmana seuran tots junts i es farà un traspàs de càrrec de Jo monitor, on es valorarà de manera positiva la tasca feta per 

l’infant que ha fet de Jo monitor durant aquella setmana, i es nomenarà el Jo monitor de la setmana següent. 

Aquest projecte el començarem a mitjans d’octubre o finals tot depenent de l’adaptació dels infants. 

 

 

LA LEO CIENTÍFICA 

 

Dins del nostre projecte de temps de migdia tenen un valor pedagògic molt gran les visites de la Leo, una científica exploradora que ve 
carregada de sorpreses entorn l'alimentació i els hàbits. Explica els seus viatges per molts països, parlant de les virtuts dels vitaliments que va 
coneixent. Explica uns contes divertidíssims i emocionants i fa experiments amb els infants. Tots junts canten i ballen cançons i fan jocs i 
gimcanes. 
 

La Leo ens portarà moltes sorpreses de diferents colors cada mes, i els nens i nenes participaran en jocs, tallers, experiments… A més la Sole, la 
nostra cuinera, ens sorprendran, un dia de cada mes, amb menús exquisits i temàtics sobre el color que estem treballant durant aquell mes, 
segons les estacions, els aliments de temporada i proximitat. 
 
Enguany al grup de P3 els acompanyaran els monitores: Helena Terricabras, Vanessa Roca, Nil Martinez, Anna Garcia, Patri Gallego i la Gemma 

Galí. 


