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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 enviar 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!! 

 

 



 

RECOMANACIONS  DIÀRIES   PER   LA   SETMANA   del   1  al   5   de   Juny. 

 Ed. Infantil 
 DILLUNS 1 DIMARTS 2 DIMECRES 3  DIJOUS 4 DIVENDRES 5 

 
Temps 
d’escola 

 

 

1. CONTE: “ EL 

MONSTRE DE 

COLORS” 

 

2. CANTEM  

 

3. EXPERIMENT: 

PLUJA DE COLORS! 

 

 

4. JOC: L’OCA DE LA BOCA 

 

 

 

 

5. CLASSIFIQUEM 

OBJECTES PER COLORS:  

“COLORCHALLENGE” 

 

6. FEM PUNTERIA AMB 

NOMBRES. 

 

 

7. DIA MUNDIAL DEL MEDI  

AMBIENT 

 

 

8. ANGLÈS 

Henny the Hen Storytelling 

https://clic.xtec.cat/projects/hen

ny_en/jclic.js/index.html 

Temps de 
família 

Si vau fer l’experiment de les fulles, ens agradaria veure el resultat.  

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, passejar... 
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...I ara que podem sortir, agafar la bicicleta, el patinet o el que 

més t’agradi! 

https://clic.xtec.cat/projects/henny_en/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/henny_en/jclic.js/index.html


 

 

PROPOSTA QUÈ NECESSITES COM ES FA 

 
1. CONTE: “ EL MONSTRE DE COLORS” 

 
Es tracta de visualitzar aquest conte on 

treballem la comprensió  i la relació de cada 

emoció amb el seu color.  

A més, treballarem la direccionalitat amb un joc 

on haurem de saltar segons la posició dels peus 

dels monstres. Ho podem fer al carrer o al 

passadís de casa.  

 

 

 

 
 
 
 

 
TREBALLEM LES EMOCIONS:  
 

★ Visualitzar el conte: “ El monstre de 
colors” 
 

★ Plastilina 

★ Tisores 

★ Pegament 

★ Llana 

★ Fulls 

★ Cartró, plat de plàstic.. 

TREBALLEM LA DIRECCIONALITAT:  
★ Fer peus de monstre amb papers de 

colors o cartolina. 

★ Visualitzar el vídeo: 

https://www.pinterest.es/pin/AZBobvR6

g7X7M39rxGgD3-N0p6GoZmh-

75zfKoON6gyPgxT9UGhDsdw/ 

TREBALLEM LES EMOCIONS:  

★ Jugar amb les teves pròpies emocions. 

Pregunteu al vostre fill o filla : Com et sents 

avui? I, per què? 

★ A partir de la seva resposta parleu de les 

emocions: ALEGRIA, POR, TRISTESA, CALMA, 

RÀBIA, VERGONYA. 

★ Expressar la seva emoció en una activitat 

plàstica. Haurà de representar la seva cara 

segons com se senti.  Li podeu dibuixar en un 

full el contorn de la seva cara en gran i el nen o 

nena la pot decorar com vulgui( per exemple 

amb plastilina, dibuixant i retallant les parts del 

cos, amb llana, botons, etc.). També podeu fer 

la cara amb un plat de plàstic  o cartró.  

★ Escriure  l’emoció que heu representat amb 

lletres magnètiques, amb botons o plastilina. 

★ Us deixem alguns models:

 

https://youtu.be/LyDemqqUS-Q?t=2
https://youtu.be/LyDemqqUS-Q?t=2
https://www.pinterest.es/pin/AZBobvR6g7X7M39rxGgD3-N0p6GoZmh-75zfKoON6gyPgxT9UGhDsdw/
https://www.pinterest.es/pin/AZBobvR6g7X7M39rxGgD3-N0p6GoZmh-75zfKoON6gyPgxT9UGhDsdw/
https://www.pinterest.es/pin/AZBobvR6g7X7M39rxGgD3-N0p6GoZmh-75zfKoON6gyPgxT9UGhDsdw/


 

 
 

 
 
 
 
 

Feu una foto  i ens la podeu compartir 

TREBALLEM LA DIRECCIONALITAT:  

★ Tal i com es pot veure al vídeo, el joc 

consisteix en fer un circuit amb peus de 

monstre en diferents posicions. El nen o 

nena haurà de saltar copiant el model que li 

donem amb els peus de monstre al terra.  

2. CANTEM LA CANÇÓ DE L’ALFABET 
FONÈTIC CATALÀ 

 
Es tracta de cantar la cançó de l’alfabet fonètic 

per repassar els sons de les lletres de l’abecedari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

★ Escolta la  CANÇÓ 

★ Fulls 

★ Objectes  

★ Colors 

 

PROCEDIMENT:  

Cantem la cançó de l’alfabet fonètic. 

★ Triarem 4 lletres de l’abecedari, les que tu 

vulguis i les escrius en gran en un full. Ara podeu 

decorar-les.  

★ A continuació buscarem per casa objectes, que 

el seu nom comenci per cadascuna d’aquestes 

lletres que has triat, i has de colocar-los al costat 

de la lletra corresponent. En total hauràs de 

buscar 4 objectes. 

★ Quan tinguem els 4 objectes classificats, triarem 

un objecte de cada grup i escriurem en un paper 

el seu nom.  Podem ajudar a pronunciar el nom 

de l’objecte o fer-ho lletra per lletra. 

★ Podem tornar a començar escollint 4 lletres 

diferents. 

https://youtu.be/uvrdzQwLhHc?t=7


 

3. EXPERIMENT: DEL NÚVOL I LA PLUJA DE 

COLORS 

Fem un experiment del núvol i la pluja de colors 

molt divertit. 

 

 

★ Got o pot transparent 

★ Aigua 

★ Escuma d’afaitar 

★ Colorant alimentari 

PROCEDIMENT: 
 

★ Farem una  hipòtesis abans de començar 
l’experiment: Què creieu que passarà? 
★ Posem aigua dins del pot 
★ Tirem escuma d’afaitar a sobre de 
l’aigua(serà el núvol) 
★ Tirem a sobre de l’escuma unes gotetes 
de colorant de cada color. 
★ Comprovem si la hipòtesi era correcta 
per arribar a una conclusió. 

 

 
 

 
 

 

4. JOC: L’OCA DE LA BOCA 
 
Joc de taula, de fins a quatre jugadors/es, que 

consisteix en imitar la imatge que us toqui 

després d’haver tirat el dau.  

 
 

 
 

Per  imprimir  la plantilla cliqueu AQUÍ 
★ Dau 

★ Fitxes 

NORMES DEL JOC:  
 

★ Si caieu a la “boca”, haureu de dir “de 

boca a boca i tiro perquè em toca”.  

★ Si caieu al rellotge haureu d’estar una 

ronda sense jugar. 

★  Si caieu a la casa… haureu de tornar a la 

casella de SORTIDA. 

https://drive.google.com/file/d/1dcwbXSimIFWgqEJNY0D8RZ6_tO-pQ0OO/view


 

5. CLASSIFIQUEM OBJECTES PER COLORS: 

“COLORCHALLENGE”. 

 

En aquesta activitat treballarem els colors, 

agrupaments i classificacions d’una manera 

vivencial i significativa.  

A més, us proposem un repte creatiu, realitzant 

un “colorchallenge” de colors amb els diferents 

objectes que hem trobat.  

 

 

 
CLASSIFIQUEM OBJECTES PER COLORS:  
 
★ Fulls de colors o fulls en blanc que 

pintarem per poder fer la plantilla del 

colors. També podem utilitzar cistells o 

capses.  

★ Per complementar l’activitat podem 

escriure damunt la plantilla el color ( 

vermell, taronja, groc…)  

★ Objectes que trobem per casa : joguines, 

peces… 

 
“COLORCHALLENGE”: REPTE CREATIU: 
 
★ Utilitzem els objectes trobats i classificats 

per colors.  

★ Càmera de fotos per veure el resultat.  

 

 

CLASSIFIQUEM OBJECTES PER COLORS:  
 
★ Farem una plantilla de colors per poder 

fer la classificació, ja sigui amb capses, 

cistell o fulls de colors o en blanc que 

pintarem.  

★ Posem el nom del color de cada secció 

★ Busquem objectes diversos per casa.  

“COLORCHALLENGE”  REPTE CREATIU: 
 
★ Amb tots els objectes trobats, podem 

fer una composició i fer una foto ( tal 

com es pot veure a la imatge. Podem 

escollir fer-ho amb un sol color o fer una 

progressió de colors.  

ESPEREM LES FOTOGRAFIES DE LES VOSTRES 

CREACIONS! 

 
 
 

 
 



 

 

6. FEM PUNTERIA AMB NOMBRES:  
 

L’activitat consisteix en crear un joc de 

punteria. Treballarem els nombres, la punteria i 

la psicomotricitat fina. A més, podem 

complementar el joc sumant la quantitat que 

hem aconseguit.  

 
★ Rotllos de paper WC : Segons els nombres 

que volem treballar, podem fer fins al 3, 

fins al 5, fins al 10... 

★ Fulls en blanc  

★ Pegament 

★ Caniques, pilota petita i si no tenim, 

podem fabricar una amb paper d’alumini 

o plastilina.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCEDIMENT:  
 
★ Pintem ( si volem) els rotllos de paper de 

WC i li fem un petit tall a la part inferior 

per a que pugui entrar la bola.  

★ Escrivim els nombres al rollo.  

★ Enganxem els rotllos un al costat de 

l’altre.  

★ Comencem a jugar! Podem 

complementar el joc sumant la quantitat 

aconseguida ( introducció a la suma). 

 

Us deixem AQUÍ  un altre model on han de tirar 

la bola i no arrossegar-la: Hi ha moltes 

possibilitats!  

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/51509989472191539/


 

7. DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 
 

El dia 5 de juny es celebra cada any el dia 
mundial del medi ambient.  
Si ens vols saber més coses fes clic aquí 
 
DONA LA NOTA, encara hi som a temps és una 
iniciativa que pretén que els nens i nenes, nois i 
noies dels centres educatius de Catalunya 
prenguin consciència sobre el moment que vivim 
d’emergència climàtica i ambiental, i participin de 
forma activa en el seu entorn més proper. 
 
Per saber més coses del projecte o participar-hi 
de forma més activa trobareu més informació 
AQUÍ 
 

- Ordinador, tauleta o mòbil amb connexió 
a internet 

- Full de paper i alguna cosa per dibuixar 
- Càmera de fotos 

Us recomanem que escolteu i canteu en família 
aquesta cançó: 

“NO ENS DESDIBUIXEU” ENCARA HI SOM A TEMPS 
Us deixem aquí una fitxa amb la lletra per si us és 
més pràctic. LLETRA 
I que després feu una reflexió en família de les coses 
que podem fer a nivell personal per ajudar una mica 
a millorar les condicions ambientals dels nostre 
planeta. 
Podeu fer un dibuix, una frase, una fotografia o un 
petit vídeo d’algun gest que ja feu, o que decidiu com 
a família fer a partir d’ara. 
Ex: pujar les persianes per aprofitar la llum del sol, 
separar les escombraries per reciclar cada cosa al seu 
contenidor, etc. 
Com que som escola verda, ens agradaria tenir un 
petit recull d’aquests dibuixos, fotos, frases. Així que 
us agrairíem que ens ho feu arribar al nostre correu: 

escolaverda@torrojaimiret.com  
 

 
8. ANGLÈS 

 
 
 

    

         Connexió, ordinador, tauleta 
 

Gaudireu de la Storytelling the “Henny the Hen” 
i més activitats! 

https://clic.xtec.cat/projects/henny_en/jclic.js/index.html 

 

 

https://www.diesinternacionals.cat/calendari/101/2020-06-05/
https://projectes.xtec.cat/encara-hi-som-a-temps/
https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o
https://drive.google.com/open?id=1XlxaW_aM6G-jIEiWD3wEZa24-1KV07ip
https://clic.xtec.cat/projects/henny_en/jclic.js/index.html

