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DESCOBREIXO, CONNECTO I CREIXO!

LES MEVES ACTIVITATS 
A CASA

CATÀLEG
També pots ser un edunauta a
casa teva. Pren els  
comandaments de la teva nau 
espacial i quan facis alguna 
activitat en família apunta-la 
al passaport.

Així també faràs visibles tots 
els aprenentatges invisibles 
que vagis descobrint cada 
dia!

Gaudeix de cada moment!

 o 
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1-Visita un lloc inexplorat!
Els edunautes són fonamentalment exploradors. Proposa a la 
teva família que visiteu un lloc on no hi hagueu estat mai. Fes 
una foto, un dibuix o explica'ns-ho!

2-Tasta nous menús! 
T’agrada cuinar? Alguna recepta que et surti genial?  O no ho 
has fet mai? Tant en un cas com en l’altre és el moment 
d’innovar! Crea una recepta nova o dona-li un toc diferent a la 
teva phreferida! Escriu la recepta, fes un reportatge i convida a 
qui vulguis a tastar-la!

3-Has fet mai un cinefòrum?
T’agrada mirar pel·lícules una i altra vegada? Et fiques al paper 
dels personatges? Més enllà de mirar una pel·lícula, busca 
informació i explica l’argument a les persones amb qui la 
vulguis veure. Crea un debat després de mirar-la, pregunta als 
espectadors: us ha agradat la pel·lícula? Quins personatges us 
semblen més interessants? Per què? Què us han semblat els 
efectes especials?

4-Tasques domèstiques
Si encara no ho fas, pensem que ja és hora que et 
responsabilitzis d’alguna de les tasques de casa. I si ja ho fas 
potser està bé que en facis alguna més o canviïs de tasca, per 
aprendre’n de noves. Parar taula, estendre la roba, passar 
l’aspiradora... tot s’hi val! Aquests dies que estaràs a casa és 
el moment d’aprendre noves tasques domèstiques que et 
faran una persona més autònoma a la vegada que dones 
suport a la teva família.

6-Sac d’Habilitats
La millora d’habilitats físiques i motrius són un repte per a 
qualsevol edunauta! Et proposem que t’inventis habilitats 
que suposin un desafiament i que les vagis complicant cada 
cop més. Pots fer circuits d’obstacles a casa teva, encistellar 
rotllos de paper de vàter a una paperera o fer malabars amb 
ous mirant que no caiguin. Has de ser imaginatiu i entrenar 
moltes vegades per superar-los. I no deixis d’enregistrar-ho 
perquè veiem de què ets capaç!

7-Viu una gran aventura mentre llegeixes!
T’agraden les històries apassionants? No pots desenganxar els 
ulls fins que no arribes a l’última pàgina? Quan llegim explorem 
nous mons pel que un edunauta és també un bon lector. 
Proposem que llegeixis un llibre, que el gaudeixis i sobretot que 
expliquis què t’ha semblat, el recomanis i fins i tot en llegeixis 
en veu alta algun fragment a alguna persona especial.

8-Manualitats inventades
Inventar, dissenyar o construir objectes ens serveix per 
desenvolupar noves habilitats. A més, si experimentem amb 
diferents materials, aprenem les possibilitats de fer noves 
creacions. Pots construir una màscara, fer figures de fang o 
dissenyar i fer un penjador pels abrics: tot s’hi val!

12-Els oficis
Has pensat mai què vols ser de gran? Quina tonteria de 
pregunta! De gran seràs tu mateixa! Volíem dir de què 
t’agradaria treballar? Quants oficis coneixes? Et proposem que 
cerquis altres infants i jugueu una estona a fer veure que 
treballeu en algun ofici. Trieu diferents oficis i expliqueu-vos 
què us agrada i què no. I recorda, no passa res si no ho tens 
clar, els edunautes gaudeixen del viatge!

11-Llum, càmera i acció! 
Es el moment de deixar la vergonya! Disfressa’t, maquilla’t i 
transforma’t en un o molts personatges. Et proposem que en 
grup o en solitari preparis una actuació! Pots imitar el teu 
cantant preferit, inventar-te personatges en una petita obra de 
teatre o reproduir una escena d’aquella pel·lícula que tant 
t’agrada. Coreografies, danses, espectacles... tot s’hi val! I 
recorda fer un vídeo o una foto per registrar els teus 
superpoders!

5-Que soni la música!
La música ens transporta cap a noves emocions. Ja has 
descobert què t’agrada més? T’emociona sentir música 
clàssica? Vibres amb cançons de pop-rock? Ets més de 
hip-hop, trap, música moderna? Gaudeix de la música i 
descobreix el teu estil preferit. Pots cantar, ballar, interpretar 
una cançó, fer una llista de les cançons més “top”. Fes el que 
vulguis, però no t’oblidis de gravar-ho o fotografiar-ho per 
poder validar els superpoders edunautes!

9-El joc de taula perfecte!
Segur que a casa teva no hi falta algun joc de taula per 
gaudir-ho en família. En tens algun de preferit? Algun que ha 
arribat fa poc i encara no controles? Potser els veïns te'n poden 
deixar un de nou? Et proposem que facis alguna partida a un joc 
de taula en grup. Segur que ho passeu genial, però també esteu 
aprenent! No t’oblidis d’explicar-nos-ho!

10- Experiència animal!
T’agraden els animals? Potser tens una mascota o coneixes 
algú que en té. Potser vius a prop d’una granja? O en un indret 
on hi ha molts ocells? En aquesta activitat volem que 
t’interessis per algun animal i en descobreixis alguns secrets. 
Pots fer-ho fent-li una visita i preguntant a la persona que el 
cuida, investigant més sobre la teva mascota o bé buscant 
informació sobre algun animal salvatge.


