
 

ESCOLA FONT DE L’ALBA 

Terrassa 

 

Què pots fer aquests dies a casa? 

Comunitat de petits 

 

Els i les mestres de la comunitat de petits de l’escola Font de l’Alba us recomanem: 

● Organitza el teu dia. Fes un horari amb les tasques diàries i rutinàries que 

caldrà atendre i amb les estones lliures i de joc. Un horari previsible i que es 

repeteixi cada dia genera seguretat i confiança. 

● Participa en les tasques diàries de casa, per exemple, para i recull taula 

per a tota la família, treu la pols o passa l’aspiradora, ...  

● Mira contes o demana que te n’expliquin algun a les persones que tens al 

teu costat aquests dies a casa. En l’idioma que més se sentin còmodes. Un 

mínim de 20 minuts al dia. 

● Pensa i crea una obra d’art: dibuixa, pinta o construeix una escultura amb 

material que tinguis per casa.  

Quan tornem a l’escola podem fer una gran exposició amb tot allò que hàgiu 

creat. 

● Escriu: en funció del què siguis capaç escriu el teu nom, escriu paraules que 

coneguis, escriu el que faràs o has fet durant el dia, escriu una recepta de 

cuina que t'expliquen els teus pares, escriu una nota a algun company de 

classe que fa dies que no veus i així li podràs donar quan tornem tots a 

l’escola, escriu… 

● Juga a jocs de taula: dels que t’han ensenyat la teva família i així 

comparteixes un temps amb ells o ensenya’ls algun que has après a l’escola. 

● Inventa un ball i escolta cançons: busca música que coneixes, amb l’ajuda 

d’algú de casa, i inventa’t uns passos de ball… i quan tornem ens l’ensenyes. 

També pots aprofitar per ensenyar a la teva família les cançons que treballem 

a l’escola… canta’ls-hi o si no te'n recordes busqueu-la junts. 

● Cuida les plantes i els animals de casa: pensa que les plantes i animals 

són éssers vius i necessiten, com nosaltres, menjar, aigua i altres 

necessitats… aprofita aquests dies per cuidar-los bé. 
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● Juga a disfressar-te i a fer de … la imaginació al poder: rols familiars, 

professions, superherois, inventa un personatge i tot allò que se t’ocurreixi... 

● Cuina: aprèn a cuinar algunes receptes senzilles i divertides, aprofita tot el 

que saben els grans sobre la cuina, que t’expliquin com es fa el menjar i 

proveu de fer alguna cosa nova… la cuina és un bon laboratori 

d’experiments… però alerta que també hi ha alguna cosa perillosa! 

● Mou-te: tot i que sembla que no, com que no podem sortir de casa, no ens 

podem moure… i si! A casa hi ha prou lloc per poder muntar un bon circuit 

com els que fem a psico… una mica d’imaginació, amb allò que tenim per 

casa, i us podeu muntar un bon circuit la mar de divertit. Moveu totes les 

parts del cos fent estiraments, pilates, ioga...però també relaxeu-vos i 

descanseu...  

● Massatges. Demana que et facin un massatge relaxant o bé regala’l tu a 

algun altre membre de la família. 

 

A més a més aquí us deixem una colla d’enllaços web que us ajudaran a trobar 

altres recursos per fer a casa: 

● Llibre 365 manualitats 

● http://www.edu365.cat/infantil/ 

● https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/ 

● https://www.ccma.cat/tv3/super3/mic/ 

● https://www.ccma.cat/tv3/super3/germans-kratt/ 

● https://natibergada.cat/ 

● http://recursosomnia.oreneta.org/ 

● https://diarieducacio.cat/21-idees-creatives-i-educatives-per-fer-amb-els-

nens-i-nenes-a-casa/ 

 


