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PRESENTACIÓ 

Durant el període en que els centres educatius fan jornada intensiva, tant al mes de juny com al 

mes de setembre, proposem realitzar “LES DIVERTARDES”. Un espai d’acollida lúdic, per a cobrir 

la franja horària de tardes que durant el curs cobreix l’escola i que servirà per a que el nen o nena 

continuï gaudint a l’escola. 

Aquesta proposta genèrica és flexible, pel que ens podem adaptar a les necessitats de cada AMPA 

i centre i oferir temàtiques específiques, horaris diferents i serveis complementaris que el centre o 

l’AMPA creguin oportú i encaixin amb el nostre projecte de treball. 

 

QUE FAREM A LES DIVER TARDES DE JUNY? 

Allò que principalment farem a les divertardes és divertir-nos, jugar i gaudir de les tardes de juny 

al màxim. 

Donat tot l’esforç dels nostres nens i nenes durant tot el curs acadèmic i amb el calor de les tardes 

de Juny la nostra proposta es regeix pel joc el descobriment guiat, amb un continguts i valors, per 

tal d’aprofitar el temps.  

 

QUE FAREM A LES DIVER TARDES DE SETEMBRE? 

Pel es de setembre es plantegem una activitat variada amb la que es realitzaria un tast de les 

activitats extraescolars que es proposaran a partir del mes d’octubre. D’aquesta manera els nens i 

nenes poden tenir una idea de quines activitats els hi poden agradar.  

 

EL JOC COM A MITJÀ 

El joc és una activitat que es fa servir com a diversió i com a eina educativa.  

Per tal de fer-ho possible, plantegem tota una sèrie d’espais d’activitat variades que anem ajustant 

a cada grup d’edat. Principalment, aquests espais, els englobem en dos grups ARTISTICS i  

ESPORTIUS.  

 

 

 



 
 

www.paido.org 

Divertardes  

2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La nostra base metodològica és el joc. 

Si tenim en compte que estem realitzant una activitat en el temps de lleure dels nenes i nenes i 

que el joc és l’eina educativa principal i més efectiva, gaudir jugant és la millor manera d’aprendre. 

Pensant en tot allò que acabem de mencionar,  és lògic pensar que el joc ha de ser l’eix envers el 

que giri tota la nostra acció. 

Amb el joc aconseguim: 

 Plaer i satisfacció emocional 

 Afany de superació personal 

 Expressió dels sentiments 

 Autoconeixement i autoestima 

 Interiorització de pautes i normes de comportament social 

 Desenvolupament de les funcions motores, cognitives, afectives i socials 
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QUE ENS PROPOSSEM ACONSEGUIR? 
 

Els jocs, dinàmiques i activitats que realitzarem tenen com a objectiu principal que els nens i nenes 

gaudeixin al màxim del lleure, donat que aquest temps, si el sabem aprofitar i gaudir, té un gran 

valor educatiu en els infants i contribueix de manera molt rellevant en el seu creixement i la seva 

constitució com a persones. A més de que els nens i nenes s’ho passin bé pretenem: 

1. Propiciar el creixement integral i la interrelació dels infants a través de la vivència del temps de 

lleure. 

2. Programar unes activitats el més entretingudes i creatives possibles, diferenciant-les al màxim 

de les que es fan en període escolar. 

3. Promoure entre els nens i nenes participants unes normes de convivència i respecte mutu. 

4. Fomentar el companyerisme, la cooperació i la relació entre iguals. 

5. Donar importància a jugar, a aprendre, a riure, a relaxar-se i en definitiva passar-ho bé 

6. Contribuir al desenvolupament de les capacitats expressives, artístiques i creatives dels nens i 

nenes. 

7. Contribuir al desenvolupament de les capacitats, físiques, motores i psicomotrius dels nens i 

nenes. 
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Dates del mes de juny: 

Del dimarts 7 al dimecres 22 de juny. 
Total de 12 dies 

 
Dates del mes de setembre: 

Del dilluns 5 al divendres 30 de setembre 
Total de 20 dies 

 
Horaris:  
 

A) De 15:30h a 16:30h 
B) De 15:30h a 17:30h 

 
 
 

 

 
 

Esperem que us hagi agradat la proposta.  Es una proposta general que pot adaptar-

se a les necessitats i característiques de cada centre.  

 

A la vegada que manté la dinàmica de diversió i aprenentatge a la vegada que es 

mantenen tots el protocols de seguretat i higiene de les activitats extraescolars. 

 

Estem a la vostra disposició per qualsevol consulta o suggeriment. 

 


