
 

 

 

 
 

 

1- Valorar i entendre que ens hem d’estimar i col·laborar els uns amb els 
altres. 

 
2- Adaptar-se a les noves activitats i rutines de casa i esforçar-se per 
realitzar-les de manera autònoma  i demanant ajut quan ho necessita.  

3- Utilitzar el llenguatge corporal i gestual per expressar les emocions: 
alegria, tristesa, ràbia... i començar a aprendre a autogestionar-les. 

4- Buscar moments del dia per fer jocs de moviment, balls, gaudir 
d’escoltar música.. tan sols com en família. 

5- Mostrar interès i gaudir realitzant activitats d’experimentació 
proposades o de manera lliure 
 
6- Jugar amb les matemàtiques: jocs de taula, números en el dia a dia, 
seriacions,  reptes matemàtics…  
 
7- Compartir estones amb la família i amb les mestres, conversant, 
cantant, recitant  dites... en diferents llengües. 

8- Gaudir de l’audició i la lectura de contes, i interessar-se pel 
llenguatge escrit. 

 
9- Comunicar-se/expressar-se a partir dels diferents llenguatges: 
corporal, plàstic, musical...  Fomentar la vessant artística i creativa que 
tenim a dins.. 
  
10- Aprendre de les possibilitats que ens ofereixen les noves 
tecnologies.  

 



 
 

 Aprofitar l’oportunitat d'aprenentatge i creixement personal. Gaudir 
aprenent. 

 Aprendre a identificar, gestionar i autoregular  les nostres emocions. 
 Organitzar-se les tasques, ajudar a casa…  

 

 Sentir-nos membres de la societat i ser conscients que l’esforç col·lectiu 
és un benefici per tots. Consciència social.  

 Aprendre valors fonamentals per la vida: la solidaritat, l’empatia, la 
cooperació, el respecte, l’amistat ... 

 

 Gaudir de l'hàbit lector. 
 Compartir estones de conversa per mantenir les relacions i trencar 

l’aïllament a partir de videotrucades. Conversem.  
 Comunicar-nos a partir del llenguatge escrit o escriure per plaer.  
 Escriure textos per expressar emocions, sentiments, opinions, 

recomanacions.... 
 Continuar en contacte amb la llengua estrangera: anglès. 

 

 Seguir l’actualitat.  
 Ser conscients de la importància de cuidar el medi ambient, el nostre 

entorn, el nostre planeta. 
 Fomentar l’esperit científic. Experimentem 

 

 Jugar amb les matemàtiques: jocs de taula, números en el dia a dia, 
reptes matemàtics… treballar la lògica i el raonament. 

 

 No oblidar la nostra vessant artística i creativa. 
 Buscar moments del dia per practicar balls, escoltar música, fer jocs de 

moviment, tocar un instrument, fer creacions musicals i plàstiques. 
 

 Aprendre de les possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies: 
videotrucades, blog, classroom, gmail, aplicacions… 

 Utilitzar diferents eines per a la creació i producció de tasques com 
ara, presentacions de google, genially, prezi, etc. 

 Utilitzar diferents aplicacions d’internet com ara buscadors o pàgines 
web per a la creació de tasques optatives. 


