
Benvolgudes famílies de 1r de primària: 

 

Donada aquesta situació actual de confinament, us fem arribar uns suggeriments 

d'activitats que podeu realitzar amb els vostres fills/es. 

 

• Mantenir unes rutines diàries d’horaris, hàbits i tasques de responsabilitats a la 

llar. 

• Situar-se en el temps amb el calendari  i  realització d’un petit diari on anotar 

les dates, fer textos breus explicant les activitats realitzades durant el dia o 

l’activitat del dia que més ha agradat, amb un petit dibuix emprant diferents 

tècniques (retoladors, ceres toves, colors de fusta, collage amb papers de 

revistes...) 

• Escriure cartes amb l'ordinador als amics o amigues i si pot ser,  enviar-les  per 

correu electrònic, llistes... 

• Fer dibuixos, en paper o bé a l'ordinador amb qualsevol tipus de material. 

• Activitats relacionades amb el dia a dia de l’aula, picar síl·labes, realitzar alguna 

operació matemàtica, així com problemes senzills de la vida quotidiana (mentre 

es para la taula ex: si som cinc a la família i ja he posat tres gots, quants me’n 

falten?), retallar, realitzar llistes de materials necessaris per realitzar una 

manualitat o activitat concreta ... 

• Llegir contes i compartir la lectura amb tota la família, podem llegir sota les 

estrelles, assentats al balcó, dins una cova que haguem fabricat amb cadires i 

teles, amb una lot... La llibreria Genet Blau de Lleida cada dia a les 11 del matí 

penja a les seves xarxes un conta contes.  També realitza una activitat similar, 

a les 19 hores,  però en castellà LeoVeo llibreria infantil . 

• Preparació d’un conte per poder llegir-lo a la tornada als padrins lectors, amb 

alguna activitat (sopa de lletres...) 

• Experimentar , fer manualitats amb material reciclat , plantar alguna planta i que 

tinguin cura de la mateixa , papiroflèxia.... Podem preparar un punt de llibre per 

regalar als padrins lectors a la tornada o al company o companya, mestre o 

mestra o personal de l’escola que més haguem trobat a faltar durant aquests 

dies. 



• Jugar a jocs de taula : cartes , oca, la torre de colors, bingo, monopoli, parxís, 

domino.......... 

• Realització de receptes senzilles o ajudar a realitzar receptes més complexes... 

 

Us facilitem, també, algunes webs on podeu trobar recursos que poden ser del vostre 

interès: 

• La motxilla  (recursos organitzats en tres grups Ed. Infantil, 1r i 2n ; de 3r a 6è; 

anglès) 

• Idees per jugar a dins de casa (recull de 70 idees i recursos) 

• Edu365 

•  Pequocio (manualitats de tot tipus) 

• Cristic (recursos de tot tipus, organitzats per assignatures) 

• Els meus recursos (trobareu un recull d’activitats diverses, apps, webs..., en 

l’apartat coneixement del medi hi trobareu experiments amb materials variats, 

entre ells l’aigua, amb experiments que realitzaríem a la classe). 

• Pequeyoguis (youtube de l’actriu Cristina Brondo, on hi podeu trobar sessions 

de yoga per realitzar amb nens i nenes, en fa en directe des del seu instagram). 

• #joemquedoacasa (de l’ajuntament de Lleida amb un seguit de propostes per 

realitzar des de casa) 

 

 

Cal aprofitar aquests moments en família per gaudir dels vostres fills i filles. 

 

 

 

Fins aviat , atentament. 

Les tutores de 1r.  

http://www.ceip-diputacio.com/la%20motxilla.htm
https://estacionbambalina.com/70-ideas-faciles-para-jugar-con-ninos-dentro-de-casa/
http://www.edu365.cat/primaria/index.html
https://www.pequeocio.com/manualidades-infantiles/
http://www.cristic.com/1o-y-2o-de-primaria/?lang=ca
https://mpeiro6.wixsite.com/recursos
https://www.youtube.com/channel/UCZJ77AMw9RtMkRS5Y5kq5BQ
https://educacio.paeria.cat/joemquedoacasa

