
pati
3r i 4t, joc de pati/ fem
còmics / ball
5è i 6è: lliga de
handbol/fem
plastelina/taller de ocells

P4 i p5: la colla del plat
/experiments cient

1er i 2on: Taller decoració
`primavera/ joc dels
crancs/ ball

P4	i	p5:	la	colla	del	plat /	
experiments cientiífics

1er	i	2on: Taller	decoració
`primavera/	 joc del	globo/	

ball

3r i 4t , joc de pati/ fem
còmics / ball,
5è i 6è: lliga de
handbol/fem
plastelina/taller de ocells

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
2 3

pati

3r i 4t : fem un fotocall de
Sant Jordi /pitxi
5è i 6è: lliga de
handbol/ball / guix de
colors

P4	i	p5:		Jugem a	volei
1er	i	2on: ACTIVITAT	 DE		

L’EKOLO	I	 LA	GIC/	Joc de	la	
pilota	enverinada

3r i 4t fem un fotocall de
Sant Jordi /pitxi,
5è i 6è: lliga de
handbol/ball / guix de
colors

pati 3r i 4t,punt de llibre Sant
Jordi
5è i 6è: Taller de Sant Jordi

P4 i p5 : Taller de Sant
Jordi /joc dels castells
1er i 2on: Taller de Sant
Jordi/ ball /proves de
Ekiolo i la Gic

:

P4 i p5 :
Taller de Sant Jordi /joc de
les corones
1er i 2on: Taller decoració
`primavera/ joc dels
crancs/ ball

3r i 4t 4t,punt de llibre
Sant Jordi,
5è i 6è: Taller de Sant Jordi

pati 3r i 4t, Creem històries
amb objectes /mataconills
5è i 6è: handbol/ ball /
taller de decoració

P4 i p5 : Taller “bufa la
pilota / joc del cotxes
1er i 2on: Joc del cranc /
ball /Ekolo

:

P4 i p5: Taller “bufa la
pilota “ / joc dels carretons
1er i 2on: Joc del cranc /
ball /Ekolo i la Gic

3r:

3r i 4t, Creem històries
amb objectes /mataconills
5è i 6è: handbol/ ball /
taller de decoració

pati

4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30

Activitats de Abril Escola Lluis Vives- 2018

Recomanacions i hàbits saludables relacionats amb les activitats, material necessari…

P4 i p5: Joc de les
estatues
1er i 2on: Introducció a
l’activitat EKOLO i la Gic

El Menú del Petit S.L.L.   C/ Canonge Doctor Auguet, 14. 08840 Viladecans – Barcelona. T. 936 377850 | info@menudelpetit.es

www.elmenudelpetit.es

Recomanacions

:

Durant el	mes	de	
abril	els nens i	les	
nenes	de	cicle	inical
començaran una	

nova	aventura	amb
l’Ekolo i	la	Gic dos	
super herois als que	
hauran d’ajudar.


