
Proposta pel  Casal de Nadal a l’escola Les Pinediques 

 

La proposta que plantejo va dirigida als infants d’entre tres i nou anys. Degut a que el grup serà d’infants 

d’edats molt diferents, i per tant de necessitats diferents, crec que serà important oferir més d’una 

activitat paral·lela.   

L’objectiu general és crear un espai en el qual hi hagi diferents propostes on el moviment lliure, els jocs 

tradicionals i l’activitat esportiva en siguin l’eix principal. També es contempla la possibilitat de trobar 

moments al llarg del dia, en els quals els nens i les nenes pugin realitzar activitats més pausades i de 

recollida amb materials que possibilitin la creació plàstica.  Crec que passar del moviment corporal a 

l’expressió plàstica ajuda als infants a integrar tot allò viscut i a poder-se expressar.  

Distribució horària aproximada 

 
9 a 9.30 

 
Benvinguda 

 
9.30 a 10.30 

Moviment i activitat 
esportiva (interior) 

 
10.30 a 11.15 

 
Esmorzar i joc lliure 

 
11.15 a 12.15 

Moviment i activitat 
esportiva (exterior) 

 
12.15 a 12.45 

 
Activitat de recollida 

 

L’activitat a l’exterior es faria sempre que el temps ho possibiliti.  

Les activitats de recollida poden ser realitzar produccions plàstiques individuals o de grup, escoltar o 

representar un conte, entre d’altres.  

Les activitats esportives i de moviment lliure les aniré decidint quan conegui al grup i l’edat dels infants; 

podria proposar des de jocs de coneixença, jocs de falda si són més petits, jocs cooperatius  o els esports 

que permeti l’espai si els infants són més grans.  

També crec que seria interessant poder fer sessions semblants a les de psicomotricitat si tinguéssim el 

material necessari.   

 

        Natàlia Cuenca Comas 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CASAL DE NADAL DE L’ESCOLA LES PINEDIQUES 

 

 
DIVENDRES 23 

 
DIMARTS 27 

 
DIMECRES 28 

 
DIJOUS 29 

 
DIVENDRES 30 

 
JORNADA 
ESPORTIVA  
 · Futbol, bàsquet, 
voleibol, esports de 
raqueta. 

 
ACTIVITAT 
PSICOMOTRIU 
· Material tou i dur 
per experimentar 
amb el propi cos i el 
moviment. 

 
JOCS COOPERATIUS 
· Relleus, gimcana, 
jocs de treball en 
equip.  

 
JOCS DE SEMPRE:  
· L’atrapada, matar-
conills, l’amagada, 
l’estira cues, etc. 

 
JORNADA 
ESPORTIVA  
 · Futbol, bàsquet, 
voleibol, esports de 
raqueta. 
  

 

 
DILLUNS 2 

 
DIMARTS 3 

 
DIMECRES 4 

 
DIJOUS 5 

 
JORNADA ESPORTIVA  
 · Futbol, bàsquet, 
voleibol, esports de 
raqueta. 

 
ACTIVITAT PSICOMOTRIU 
· Material tou i dur per 
experimentar amb el propi 
cos i el moviment. 

 
JOCS COOPERATIUS 
· Relleus, gimcana, jocs de 
treball en equip.  

 
JOCS DE SEMPRE:  
· L’atrapada, matar-conills, 
l’amagada, l’estira cues, 
etc. 

 

*Les activitats s’adaptaran a l’edat i als interessos dels infants inscrits 

*Diàriament s’oferirà un temps de joc lliure i d’expressió plàstica.  

 


