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RECOMANACIONS PER SEGUIR AQUEST HORARI 

● Temps d’escola. En aquest apartat trobareu recomanacions que us anirem enviant setmanalment. 

 

● Organitzeu cada dia com a vosaltres us vagi millor 

● De les propostes diàries que us oferim, podeu triar una, dos o totes! 

● Evidentment podeu fer canvi de dia. Si avui et bé de gust fer matemàtiques...Perfecte!! 

● Si algun dia no realitzeu la recomanació...Cap Problema! 

● Quant de temps heu de dedicar? El que s'adapti a les característiques dels vostres fills i filles 

● Cal fer-ho exactament de la mateixa manera: Nooooo! Segur trobeu mil variacions i segur us surten noves 

propostes. 

● Si us animeu...Ens podeu envair les vostres fotografies o vídeos. Ens farà molta il·lusió veure-us 

 

En el primer full trobareu la proposta d’activitats i a la graella posterior totes les indicacions pel que fa referència al què heu 

de fer, com i els materials que necessiteu. 

 

 

                                                                                                                                MOLTS ÀNIMS!! 

 

 



 

TASQUES DIÀRIES PER LA SETMANA DEL 30 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL 

 Ed. Infantil 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
Temps 

d’escola 

 

● NÚMEROS A 
TERRA 
 

● JOC DEL SO I EL 
SILENCI 
 

● ENDEVINA QUÈ 
SÓC (mímica) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● BUSCA LES LLETRES 
 

● FER DIVERSES 

MANUALITATS  

 

● FEM CARES AMB 
PLASTILINA 
 

 
● JOCS MUSICALS 

https://sites.google.co

m/site/musicalandiaa

a/jocs-musicals 

● CADA FORMA  AL SEU 
LLOC 

 

 

● SERIES AMB 
PINCES 
D’ESTENDRE LA 
ROBA 
 

● FEM PASTA DE  
SAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  TWISTER 
 

 

● CANTEM CANÇONS 
https://sites.google.com/site/musicalan

diaaa/cancons 

 

● ANGLÈS storytelling 
https://www.youtube.com/watch?v=wF-

1TojnzUg 

 

Fem 

conilletshttps://www.youtube.com/watch?v=1

Q32RQVUOko 

 

Fem 

oushttps://www.youtube.com/watch?v

=yEey2uZ3VZg 

 

 

 

Temps 

de 

família 

Aquest és el temps per estar amb els nostres, aprofitem-ho. Decidiu activitats per fer en família: cuina, ballar , jugar a jocs de 

taula, fer esport plegats, sortir a la finestra o al balcó a aplaudir... 

 
El teu 

temps 

És important que cada dia tots tinguem una estona per nosaltres mateixos, i els nens i nenes també. Pot ser un temps per 

jugar sols, veure la tele, jugar amb alguna app, disfressar-se... 
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PROPOSTA QUÈ NECESSITES COM ES FA 

● NÚMEROS A TERRA. 
 

Mira!! VÍDEO 

● Folis.Tants com números vulgueu treballar. 
● joguines: Haureu de tenir tantes com la quantitat 

total dels nombres treballats. 

● Escriu o demana que t´escriguin els números. un 
per full 

● Ordena’ls al terra del més petit al més gran.  Ara 
els pots nombrar en veu alta del més petit al més 
gran i recorda, també del més gran al més petit! 

● Seguint l'ordre deixa a cada número  la quantitat 
d'objectes necessària.  

● També pots picar, saltar, tocar amb el dit, 
resseguir el traç...Recorda que ho hauràs de fer 
tantes vegades com indica el nombre. 
 

SERIES AMB PINCES ● Estenedor de la roba ( d´aquests d’interior ).  
● Pinces de la roba de colors. Si son de fusta podeu 

enganxar gomets o pintar un puntet amb 
retoladors 

 
  
 
 
 
 
 

● Inventa o demana que et diguin un criteri ( blau-
verd- vermell ). 

● Hauràs de repetir aquesta sèrie. 

● BUSCA LES LLETRES ● Fulls mida A5 ( mitad foli) 
● Tants com lletres té l’abecedari. Pensa que hauràs 

de repetir lletres sobretot les vocals 
● cartronets amb noms d’objectes de casa, 

d’animals, el teu nom, el de companys de 
classe...Del que tú vulguis! 

● Construeix ( solet o amb companyia aquest 
abecedari) 

● Escampa les lletres pel terra de casa. 
● Demana al pare o a la mare que escriguin paraules          

( tantes com creieu ) 
● Algun adult t`haurà d'ensenyar i llegir la paraula 
● Hauràs de buscar les lletres que necessites per 

confegir aquesta paraula ( mira la paraula ) 
● Quan acabis, fes-te una foto i ens l’envies! 
● Si ja saps escriure...Prova a fer-ho sense mirar! 

● FEM PASTA DE SAL  ● Farina, sal, aigua, un bol, cullera, colorant 

alimentari ( opcional ), tupper o film transparent. 

 

● Explicació adjunta al final de la graella amb 
imatges i passos per crear la pasta de sal. 

● Es poden fer diferents manualitats ja que la pasta 
de sal té una textura molt semblant a la plastilina. 
DEIXEM VOLAR LA NOSTRA IMAGINACIÓ  

● Es pot mantenir tova al frigorífic posant la pasta 

https://www.facebook.com/julita.jamzaszik/videos/2822899831080360/


 

de sal creada a un tupper o film transparent per 
tornar a crear formes quan ens vingui de gust. 

● Si volem que es quedi dur es deixa assecar durant 

2/3 dies o posar al forn durant 5 minuts. 
● Per donar color es pot afegir colorant alimentari 

quan està seca i pintar amb pintura acrílica quan la 
deixem assecar i es queda dura.  

● Podem fer jocs de trobar colors secundaris 
barrejant el colorant alimentari a la pasta. 

● CREAR NÚMEROS AMB PASTA DE SAL, LLETRES O 
FORMES GEOMÈTRIQUES ( TRIANGLE, QUADRAT, 
CERCLE). 

 

● Pasta de sal ● Com a idea, es pot aprofitar la pasta de sal per 
crear lletres, números ( de l’1 al 10) i les formes 
geomètriques segons el nivell en el que es troben 
els nens i nenes. 

● SI TENIM COLORANT ALIMENTARI, TREBALLEM ELS 
COLORS MENTRE FEM LA PASTA DE SAL.  

 

● Pasta de sal ● Com a proposta, es pot aprofitar el moment de 
donar color a la pasta de sal amb el colorant 
alimentari. El colorant alimentari es ven en color 
vermell, groc i blau i d’aquests colors primaris 
podem extreure els secundaris.  

● Adjuntem al final de la graella quins colors 
s’extreuen amb la barreja dels primaris.  

● JOC DEL SO I EL SILENCI  
 

● Música  
● Pals de fusta de la cuina  

● Podem jugar amb tota la família. Posem música i 

ballem per tot el saló fent sons amb estris de la 

casa ( per exemple dos pals de cuina de fusta) , 

quan pari la música hem de fer silenci i quedar-nos 

quiets. Donem la indicació: SO quan ballem i fem 

música i SILENCI quan la música pari i ens quedem 

quiets. 

 

 

 

● TWISTER 
Amb aquesta activitat estimulem diferents capacitats: 
intel·ligència corporal, psicomotricitat fina, 
desenvolupament oculo-manual...entre d’altres com els 
riures i la diversió quan ens posem a jugar! 

● Fulls en blanc, llapis, colors (si voleu tisores), celo 
o també: llençol vell i pintura 
   

 

 

 

  

● Als fulls: calcar mans i/o peus  (els pares també 

podeu fer-ho, serà divertit), pintar i retallar o 

deixar tal qual el full. Al llençol podeu calcar i 

pintar o posar pintura a les mans/peus i fer-ho 

directament. 

● Diferents activitats:  



 

1.- Enganxar les mans/peus (menjador, passadís…) 

i cada nen/a haurà de posar la part del cos 

correcte en cada una de les figures.Si hem triat els 

fulls els podem moure i fer diferents circuits. 

2.- Amb el llençol: dir una mà/peu i que hagin de 

posar la mà/peu i jugar com en el Twister. 

3.- Podeu inventar maneres noves de jugar: serà 

molt divertit! 

● FEM CARES AMB PLASTILINA ( I parlem de com em 
sento) 
  
A part de desenvolupar la motricitat fina, la 
creativitat, la concentració, la paciència, aquesta 
activitat relaxa i permet que l’infant es senti més 
còmode i s’obri a explicar, sense forçar, els seus 
sentiments. 

 

 

 

 

 

● Full plastificat o no, amb el contorn d’una cara 
dibuixada. També pot ser un plat de plàstic. 
 

● Poden fer la seva cara, com es senten. 
● També la del papa, la de la mama i podem 

aprofitar per veure com ho estan vivint i com ens 
veuen.  
 
Hem de ser molt respectuosos amb els seus 
sentiments, ells son el nostre mirall. 
 
 

● Si els ve de gust  feu una foto i l’envieu a la 
“senyu” pel correu del cole  i  ens expliqueu el que 
us deien. 

 

 

● ENDEVINA QUÈ SOC 

         Amb mímica. No es pot parlar.  Ni fer cap so !!! 

 

Més d’un jugador o el nen o nena amb un adult ● Fer una petita llista cada un, per representar amb 
mímica i que l’altre ho endevini ( animals:  gos, 
gat, elefant, ocell, goril.la, mico, conill, granota, 
serp, o professions, etc)  
 

● Després, si volem, podem fer un dibuix del que ens 
ha agradat més de representar i escriure o copiar 
el nom. 

●  CADA FORMA AL SEU LLOC     

  Desenvolupament de la motricitat fina, concentració, repàs 

dels colors i nom de les formes, inici de la resta. 

 

 

 

● Gomets o qualsevol cartronet (capsa de cereals, 
etc, pel darrere) 

● Colors o retoladors grog, vermell i verd. 
● Tisores, pegament o cel.lo 
● CD reciclat 
● Pinces d’estendre 

● Retallar sis triangles, sis cercles i sis quadrats, i 
pintar-los dos de groc, dos de vermell i dos de 
verd. 

● Encolar les formes a les pinces i al CD 
 
El joc pot consistir en  
 



 

 

 

 

 

 1-   Col.locar-les cada pinsa a “la seva caseta” 
 

   2-   Amb les pinces tretes, amagar-ne els triangles i 

que verbalitzi quines falten i quantes. (Un altre 

cop es pot fer amb els quadrats, o amb els 

cercles). 

   3-   Amagar les pinces d’un color i que ho endevini, 

verbalitzant quantes en falten i quines 

característiques tenen.  

   4-    Amagar alguna peça i que endevini quina, posant 

les pinces a la caseta i els més grans mentalment. 

 

● Fer diverses manualitats amb taps, 
material reciclat, o altres elements que 
es poden trobar fàcilment a la llar per 
treballar la psicomotricitat fina. 

● Taps, cilindres dels rotlles de paper de wc, 
ampolles de plàstic, colors, pintura, i en general 
material reciclat que es pot trobar a casa 
fàcilment. A tall d´exemple: 

 
 
 
 
 

Podem crear manualitats senzilles que alhora seran 

lúdiques, com per exemple: 

● Fer un joc d´encerclar anelles a partir de decorar 

ampolles de plàstic o posar-hi a dins una mica de 

pintura amb aigua per tal de què pesin. Les anelles 

s poden fer de cartró, cartolina, o qualsevol tipus 

de material que tingueu a casa. També queden 

molt bé de cartró amb llana pels voltants. 

● Amb les ampolles també podem fer maraques. 
● Amb els cilindres dels rotlles de paper de wc els 

podem pintar de colors i classificar-ne objectes 

que tinguem a mà d´aquells colors. així estem 

treballant els colors i la classificació de forma 

lúdica.Fer animalets o personatges, com es veu a 

la fotografia. 

● Podem fer moltíssimes coses amb taps:  

            -Podem classificar-los per colors. 
   -Podem fer un joc de nombres fins al 10 (segons 
el nivell) que   
   ens servirà també per treballar aspectes 
matemàtics de forma  
   lúdica.   
   -Si  els ajudeu a enganxar-los amb silicona poden 
fer flors,     robots, edificis... 



 

 

 

 

● Els rotlles i les ampolles petites de plàstic buides i 
tallades per la part de dalt poden servir per fer 
portallàpisos: els podem decorar amb gomets,  
amb cinta de colors... 

En definitiva: podem fer tot allò que ens 
imaginem! 
Així que us convidem a enviar-nos fotografies de 
les vostres manualitats que segur que seran d´allò 
més bufones! 

 
● CANÇONS,  

       JOCS MUSICALS, 
CONTES, AUDICIONS, 
MEDIACIÓ i INSTRUMENTS 
 
 
 
 

 
https://sites.google.com/site/musicalandiaaa/ 
 
 
 
 
 
 

 

 

En aquesta pàgina hi trobareu informació sobre les   

diferents famílies d'instruments, cançons, audicions,  

danses, activitats i jocs musicals, contes, meditació, 

idees per construir instruments musicals i moltes coses 

més. 

 

 

● ANGLÈS  Storytelling 
● Fem conillet 

 
 

● Fem ous  
 

 

         https://www.youtube.com/watch?v=wF-1TojnzUg 
 

         https://www.youtube.com/watch?v=1Q32RQVUOko 
  
            https://www.youtube.com/watch?v=yEey2uZ3VZg 

 

Esteve and Maggie us explicaran com celebren la 

Pasqua. 

si voleu i podeu us animo a fer un conillet de pasqua 

sinó us podeu inventar un! 

I el mateix amb ous, us convidem a enviar-nos fotos de 

les vostres magnífiques manualitats 

 (Art & Craft!!) Happy Easter!! 
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