
              
 

PROPOSTES D’ACTIVITATS ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL 
 
Benvolgudes famílies us enviem unes orientacions i  llistat d’activitats per poder realitzar 
aquests dies a casa amb els vostres fills i filles: 
 
Cal que l’infant tingui temps de joc autònom en el qual decideix que vol fer i com i temps i activitat 
compartit amb l’adult. 
 
Per al temps de joc autònom hem de posar a l’abast de l’infant materials diversos amb els 
quals pugui elaborar el seu joc: materials per fer construccions, objectes o robes que serveixin 
per disfressar-se, materials inespecífics (conquilles, bastons, peces de fusta, envasos…), 
titelles, ninos, cuinetes, contes, fulls, estris d’escriptura... 
 
Pel que fa a les activitats compartides amb l’adult podem fer diferents propostes que ajuden al 
desenvolupament de les seves capacitats. 
 

● ACTIVITATS  
 

- Llegir i  mirar contes, revistes i comentar les imatges que ens els expliquin després, que els 
acabin de forma diferent… 

- Mirar contes del web de TV3: Una mà de contes. 
- Realitzar un diari i anar-hi incorporant: les anècdotes del dia, retalls d’imatges, 

petites converses, dibuixos, retalls de paraules de catàlegs… 
- Mirar o llegir paraules. 
- Triar una història o conte i representar-lo amb titelles o escenificant-lo. 
- Inventar històries, dibuixar-les, escriure què hi passa (com ho vulguin escriure). 
- Intentar copiar dibuixos del conte. 
- Llegir, escriure els noms dels companys i companyes. 
- Confegir el seu nom per exemple amb lletres retallades de revistes, diaris. 
- Fer llistes de coses. 
- Retallar imatges de revistes, fulletons i escriure paraules o frases. 
- Jugar a pensar paraules que comencen amb la lletra… 
- Enregistrar un àudio o un vídeo amb un conte, una cançó o un relat amb l’infant com a 

protagonista, i escoltar-lo o veure’l. Comentar amb l’infant què poden fer diferent, com 
ho poden enriquir… 

- Ordenar la tira numèrica. 
- Relacionar la quantitat amb la grafia. 
- Dir la cantarella dels nombres (1, 2, 3…). 
- Començar a comptar a partir d’un número que no sigui l’1. 
- Comptar del 10 cap a l’1. 
- Jugar a comptar coses fent servir qualsevol tipus de material. 
- Fer sèries de 2 o 3 elements amb cotxes, animals, pinces d’estendre roba... 
- Classificar objectes per color, per forma o per el que ells o elles vulguin sempre que us ho 

expliquin. 
- Jugar amb jocs de taula com el dòmino, mèmori, cartes, oca… 



- Fer trencaclosques. 
- Retallar, estripar, fer boletes, arrugar papers. 
- Jugar amb plastilina. 
- Pintar amb pintura. 
- Fer manualitats 
- Activitats d’experimentació, en podeu trobar alguns exemples a: 

Manual de experimentos 
Dinamiks 
Aprenent amb les mans 

- Mirar l’infoK: https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok 
- Realitzar els jocs que et proposa el web Edu365 
- Activitats que ens proposen: https://natibergada.cat/recursos-educatius-per-aprendre-des-

de-casa 
- Col.laborar en les tasques de la llar 

  Ajudar en la preparació del menjar: pelar fruita, preparar amanides, preparar el  berenar… 
  Endreçar l’habitació 
  Parar taula i recollir-la 
  Plegar i classificar la roba... 
 

 
Penseu que aquestes activitats són per totes les edats i que no necessàriament les han de fer 
totes, ni les han de saber fer totes, cadascú al seu ritme. 
 
Important: anar recordant la importància de rentar-se les mans, utilitzar mocadors d’un sol ús i de 
com hem de tossir. 
 
ESPEREM TORNAR A LA NORMALITAT BEN AVIAT! 
 

 

Les mestres d’educació infantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


