
Estimades famílies,  
 
Des de l’escola les mestres dels vostres fills/es desitgem que estigueu bé de 
salut i per ajudar-vos a fer més amena aquesta situació de confinament us 
enviem unes recomanacions de diferents tipus d’activitats de comunicació, 
creació, experimentació, de moviment, digitals... 
A banda de les propostes que us adjuntem també pensem que és un bon 
moment, si encara no ho heu fet, per fer participar els vostres fills i filles en 
algunes senzilles  tasques de casa: parar i recollir la taula, endreçar joguines, 
estendre i plegar roba, acabar de fer-se el llit, cuinar amb família,... 
 
 
COMUNICACIÓ 
 

- Contar, escoltar i llegir contes : https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-
contes/ 

- Descripció oral de personatges de les revistes i contes. 
- Endevinalles: http://www.edu365.com/primaria/catala/endevinalles/portada.htm 
- Escoltar el conte del Coronavirus i fer un dibuix: https://beteve.cat/agenda/conte-

del-coronavirus/ 
- Buscar aliments que ens agraden en catàlegs de súpermercat, fer llista de la 

compra retallant o escrivint. 
- Fem lletres i números:  http://www.clubpequeslectores.com/2017/06/actividades-

aprender-letras-lectoescritura.html 

- Fem series: https://eideducacioinfantil.blogspot.com/2017/09/jocs-
matematics-seriacions-logiques.html 

- jocs de taula amb TAPS: https://totnens.cat/jocs-de-taula-amb-taps-de-
plastic-reciclats/ 

- Jocs matemàtics: simetries, jocs de numeració, figures geomètriques. 
 

 
CREACIÓ 
 

- Construir personatges amb plastilina, amb tubs de paper higiènic o qualsevol 
altre material: inventar una història. 

- Fer una pancarta amb el missatge "tot anirà bé" i un arc de Sant Martí i penjar-
la al balcó. 

- Fer dibuixos i instruccions de com rentar-nos les mans. 
 

EXPERIMENTACIÓ 
 

- Experiments amb aliments: https://youtu.be/UH0EXAjuO4Q 
- Receptes de cuina per nens i nenes : https://youtu.be/W5bDmWX9KL8 
- Experiments amb pasta: https://youtu.be/wLtm7h65Sz8 

 
 
 
 



MOVIMENT 
 

- Coreografies: https://youtu.be/KIsmH5LJwZs 
- Ioga familiar: https://youtu.be/bm8zB6az3Gw 

 
ANGLÈS 
 

- Jocs en anglès: https://www.gamestolearnenglish.com 
- Super single songs : https://www.youtube.com/watch?v=WENFvk0xixo 
- The Kiboomers: https://www.youtube.com/channel/UCLy6-72NzYpFztbJ7jNEMkg 

 
JOCS 

- Jocs de taula tradicionals: parxís, oca, memory, domino, tres en ratlla, 
puzzles,... 

- Amb cartes: ordenar per pals o families, ordenar i/o aparellar nombres, 
sumar o resta 

- jocs de taula amb TAPS: https://totnens.cat/jocs-de-taula-amb-taps-de-
plastic-reciclats/ 

- Jocs matemàtics: simetries, jocs de numeració, figures geomètriques. 
- Jocs en anglès: https://www.gamestolearnenglish.com 

 
 
 
Esperem que totes aquestes activitats us ajuden a compartir tot aquest 
temps del que mai tenim el plaer de gaudir amb els petits de la família. De 
vegades la vida ens aporta situacions que considerem injustes i 
veritablement és una lliçó de vida per aprofitar tot el que tenim al nostre 
abast i no veiem per la falta de temps. 
Estem a la vostra disposició i desitgem que aquesta situació duri el menys 
possible. 
 
Moltes gràcies i ànims. 

 
L’equip docent d’educació infantil. 
 
 
 
https://youtu.be/KIsmH5LJwZs 
 


