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Durant el mes de setembre, les tardas s’estructuren en espais de lleure organitzats per
comunitats: Comunitat petita (I3, I4, I5), comunitat mitjana (1r, 2n, 3r) i comunitat gran (4t,
5e, 6e).

Els dilluns es reserven per fer assemblees i dinàmiques amb el grup classe, en funció de les
necessitats de cada grup.

De dimarts a divendres s’obre un total de 7 espais. Els nens i nenes poden triar quin espai
voldran visitar, amb un màxim de 3 o 4 infants per aula, segons l’espai, que ens ajuda a
controlar el total d’infants que visita l’espai.

Cada dia varien els infants que trien primers, per tal de donar oportunitat a tothom de triar
l’espai de preferència.
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Objectius de la comunitat petita (P3)

A l’estona de migdiada

● Aprendre a treure  i posar-se les sabates

● Identificar les seves pertinences

● Acostumar-se a relaxar el cos

● Respectar el descans dels companys

Temps de lleure   (durant el tercer trimestre)

● Gaudir del joc lliure al pati

● Aprendre a jugar a jocs organitzats i acceptar les normes

● Participar en jocs i activitats noves

● Descobrir noves destreses

● Respectar els companys i el seu espai de joc

● Conviure amb altres grups d’edat

Objectius de la comunitat petita (P4 i P5)

● Gaudir del joc lliure al pati

● Conèixer  jocs organitzats i acceptar les normes

● Respectar els companys i el seu espai de joc

● Resoldre petits conflictes

● Conviure amb altres grups d’edat

● Treballar la imaginació durant els tallers

● Aprendre a compartir i respectar el material

● Participar en jocs i activitats noves

● Desenvolupar destreses motrius i psicomotrius: córrer, saltar, coordinació...

● Gaudir d’altres activitats de lleure en diferents espais de l’escola

Objectius de la comunitat mitjana (1r, 2n i 3r) i la comunitat gran (4t, 5e i 6e)

● Respectar els companys i afavorir l’amistat

● Progressar en l’autonomia del joc

● Resoldre petits conflictes

● Treballar l’empatia



ESPAI MIGDIA ESCOLA LA MAQUINISTA

● Expressar  la imaginació i la creativitat durant els tallers

● Dur a terme activitats que potenciïn actituds de solidaritat i convivència

● Relacionar-se amb altres grups d’edat

● Aprendre a compartir i respectar el material

● Desenvolupar la psicomotricitat fina

● Gaudir d’altres activitats de lleure en diferents espais de l’escola.

● Desenvolupar el sentit crític a l’hora d’escolar o veure continguts

audiovisuals, tot i no ser activitats habituals de l’espai migdia.
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Estructura dels espais de lleure

Per tal de mantenir la coherència en tots els espais, l’estructura general serà la següent:

1. Rotllana inicial per recordar les normes i explicar què es fa aquell dia a l’espai i quins
objectius ens plantegem.

2. Realització de les activitats, ja siguin dirigides o propostes per triar.

3. Recollir i endreçar el material i l’entorn.

4. Rotllana final i avaluació entre tot el grup de com ha anat l’activitat (Hem tingut
problemes per realitzar les activitats? Hem demanat ajuda? Hem assolit els
objectius?)

ESPAIS COMUNITAT PETITA

S’obren un total de 4 espais, alguns de moviment i d’altres més tranquils, dinamitzats per un
adult:

● Belluga’t: Activitats amb música i d’expressió corporal.

● Pati-pista: Jocs esportius i de moviment a l’aula de psicomotricitat o al jardí l’escola.

● Creativitat: Activitats d’arts plàstiques.

● Joc relaxat: Jocs de taula, mandales, construccions i activitats relaxades.

ESPAIS COMUNITAT PETITA LLOC

BELLUGA’T Aula

PATI-PISTA Jardí

CREATIVITAT Aula

JOC RELAXAT Aula/Terrassa
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ESPAIS COMUNITATS MITJANA I GRAN

S’obren un total de 7 espais, alguns de moviment i d’altres més tranquils, dinamitzats per un
adult:

● Belluga’t: Activitats amb música i d’expressió corporal.

● Pati-pista: Jocs esportius i de moviment al pati o el gimnàs de l’escola.

● Mediateca: Material audiovisual (pel·lícules, audiollibres, documentals...) Aquest

espai es fa oferint contingut d'interès pedagògic que ens porti a una reflexió o una

activitat grupal. No és l’espai de veure la tele.

● Creativitat: Activitats d’arts plàstiques.

● Joc relaxat: Jocs de taula, mandales, construccions i activitats relaxades.

● Biblioteca: activitats relacionades amb la lectura.

ESPAIS LLOC

Comunitat Mitjana Comunitat Gran

BELLUGA’T Pista / Ítaca Pista / Ítaca

PATI-PISTA Pista / Ítaca Pista / Ítaca

MEDIATECA Aula Aula

CREATIVITAT Atelier / Aula Atelier / Aula

JOC RELAXAT Aula Aula

BIBLIOTECA Biblioteca / Porxo Biblioteca / Porxo


