
 

Benvolgudes famílies, 

 

Donades les circumstàncies actuals, us proposem unes activitats per         
ajudar-vos en el dia a dia i per a què les estones siguin més entretingudes amb                
els vostres fills i filles. 

● És molt important establir una rutina per anar seguint al llarg del dia. Les              
rutines donen seguretat i en ajuden a passar millor els dies. 

o Vestir-se sols 

o Endreçar l’habitació, els coberts, etc. 

o Aparellar mitjons, 

o Ajudar a parar la taula.  

o etc. 

● Anar marcant en un calendari el dia en que estem. Els ajudarà a             
situar-se. 

● Omplim els balcons de colors. Crear un pancarta, cartell o dibuix pels            
balcons o la porta de cadascú. És una manera         
positiva per prendre consciència. 

 

 

● Intenta escriure/confegir el teu nom amb qualsevol joguina o material,          
tapes de “Petit suisse”...  

 

● També es poden iniciar en jocs de taula com la oca, dominos d’animals,             
memoris... 

● Jocs de cartes (ordenar, agrupar/classificar, etc) 
● Preparar una recepta de cuina. 
● Pintar, dibuixar, retallar, esquinçar amb diferents materials (retoladors,        

ceres, papers diferents..)  
● És important continuar explicant contes i llegir paraules que els          

interessin o us reclamin. 

 



 

● Cada matí, a les 11h. del matí la llibreria el Genet Blau explica un conte                
ho podeu consultar en aquest enllaç: 

○ https://www.instagram.com/tv/B9ycexqICEV/?igshid=c5sesme18742 

MIrar contes i deixar que te’n expliquin molts. 

 

● Podeu consultar algunes activitats on line. Cal que tingueu en compte           
que en aquest portal hi ha activitats per tot infantil(P3, P4 i P5). Doneu-li              
una ullada abans per tal que s’adequï al nivell. 

○ http://www.edu365.cat/infantil/ 
○ http://www.petitaxarxa.cat/jocs.html 

 

● També és important parlar amb els vostres fills i filles de la situació que              
vivim, podem utilitzar material que segur us ha arribat o us proposem el             
conte  

https://www.youtube.com/watch?v=w-14ZGFRspQ

 

 

 

T’AFEGEIXES AL REPTE??? 

● És important que els expliquem la importància de rentar-se les mans.           
Segur que molts ja ho heu pogut veure.Es tracta de dibuixar un virus a              
les mans. En acabar el dia el       
virus ha d’haver desaparegut.    
Això voldrà dir que us heu      
rentat molts cops les mans.  

El dibuix us els podeu fer els       
uns als altres. 

 

https://www.instagram.com/tv/B9ycexqICEV/?igshid=c5sesme18742
http://www.edu365.cat/infantil/
http://www.petitaxarxa.cat/jocs.html
https://www.youtube.com/watch?v=w-14ZGFRspQ


 

 

● Fer petits experiments amb els nens com aquest d’una escola on es veu             
la importància d’utilitzar el sabó 

https://youtu.be/hqnc1ijUTI4  

 

 

● Posa en marxa la teva creativitat musical i canta moltes cançons amb la             
família, pots cantar-la al balcó, al jardí … i si és molt bonica la pots               
compartir amb whatsapp amb els teus amics. 

 

● També pots inventar-te un petit circuit de psicomotricitat a casa. Utilitza           
cadires, joguines i tot el se’t pugui imaginar!!!  

 

I sobretot juga molt i diverteix-te amb la cuineta, jugant al supermercat, a la              
perruqueria, amb els cotxes i nines inventat mil històries. 

Esperem que aquestes idees us ajudin a omplir el temps. Però sobretot no              
deixeu de parlar i explicar amb senzillesa i calma, de la millor manera que              
sàpigui cadascú, el que està passant, parleu del què senten, què els            
preocupa… Tot i estar confinats, guanyem un temps impensable per gaudir,           
redescobrir i apropar-nos als nostres nens i nenes. 

Les mestres de P3, us enviem molts ànims!! 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hqnc1ijUTI4

