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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  18 al  22  de Maig 

 Ed. Infantil 
 DILLUNS 18 DIMARTS 19 DIMECRES 20 DIJOUS 21 DIVENDRES 22 

 
Temps 
d’escola 

 

1.CAPSA DE TRESORS 

DE LA NATURA 

2.QUIN OBJECTE 

FALTA? 

 

3. MATEMÀTIQUES 

AMB MATERIAL DE LA 

NATURA: PEDRES 

 
4. MÀGIA AMB AIGUA 

 

5. BERENAR SALUDABLE I 

DIVERTIT (o esmorzar o 

postre!) 

 
 
 
 
 
 

 

 
6. EL CASTELL DELS 

NOMBRES 
 
 
 
 
 

 
7.ESQUELETITZAR FULLES 
 
 
8. ANGLÈS 
Let´s sing family Shark!! 
 

 
 
 
 
 
 
 

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, mirar contes, pintar... 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA QUÈ NECESSITES COM ES FA 

1.CAPSA DE TRESORS DE NATURA 

 
Aquesta és una activitat d’escriptura. Ja sabeu que és 
molt important respectar el nivell en el que es troba 
cada infant. Si necessiteu ajuda ja sabeu ! 

 
Objectes de la natura:  
 

● FULLA 
● PEDRETA 
● PAL 
● FLOR 
● CLOSCA DE CARGOL 
● 4 BOSSES DE PLÀSTIC 
● RETOLADORS 
● CAPSA DE SABATES 
● FULL DE PAPER 

 
● Aprofita les sortides al carrer per agafar 

aquests objectes 
● Quan arribis a casa posa cada objecte dins 

una bossa de plàstic transparent. 
● Escriu el nom de l’objecte: Si no saps 

escriure demana que te'l escriguin i 
copia´l,si vols pOts demanar que t´ajudin 
alguna persona de casa que et dicti la 
paraula I si t'atreveixes pots fer-ho tu 
solet/a. Ja saps que no passa res si et deixes 
alguna lletra 

● Quan ho tinguis posa-ho dins la capsa 
● Fes un títol molt bonic “ capsa de tresors de 

natura “ 
Us animen a omplir la capsa de tresors!!!! 

2. QUIN OBJECTE FALTA? 
 
És un joc que dóna moltes possibilitats. Continuem 
treballant la memòria, a més de l’atenció, 
concentració, qualitats dels objectes, etc. És una 
estrategia que les famílies podeu fer servir en un 
futur, a mena de joc, mentre ajudeu a desenvolupar 
la memòria dels vostres fills/es, que en aquesta 
etapa  
 
 
 
 

-Joguines( superherois, Pj Masks…) o 
-Elements de la capsa del tresor de la natura o 
-Una baralla de cartes, targetes o 
-Imatges de números, lletres que potser ja teniu 
elaborats de recomanacions anteriors o 
-Objectes de casa o 
-Altres coses que creieu convenient. 

El nivell és adaptable a cada infant. 
Començarem per col·locar 3 objectes a sobre de la 
taula, el nen/a els mirarà i a continuació li direm 
que tanqui els ulls (o es doni la volta, ja que als més 
petits a vegades els hi costa), aleshores treiem un 
dels objectes. Quan torni a obrir els ulls han 
d’averiguar quin objecte falta. 
Si ho van aconseguint fàcilment, anirem 
augmentant el número d’objectes. 
Una vegada arribem a una quantitat i falla dos o 
tres vegades seguides (poden ser 6, 10 o més 
elements, segons nivell) haurem averiguat la nostra 
zona de joc: si ha fallat quan hi havien 8 objectes, 
doncs jugarem fins a 7 objectes i entremig podem 
posar alguna vegada 8, perquè a mesura que 
juguem també ho podrà aconseguir. 



 

Per posar una mica més de dificultat, quan veiem 
que ja li resulta fàcil fer-ho, podem treure més d’un 
objecte. 
si feu servir lletres, quan encerten la lletra que falta 
els hi podeu demanar que us diguin una paraula 
que la tingui. Si són números, que facin alguna cosa 
com saltar, tantes vegades com el número que heu 
amagat. 
Poden jugar entre nens/es i quan jugueu amb els 
vostres fills/es també podeu fer que una vegada 
amagueu vosaltres l’objecte i la següent partida 
ells/es. 
Com veieu teniu un munt de possibilitats! 

 
3. MATEMÀTIQUES AMB MATERIAL DE LA 
NATURA: PEDRES 

 
Les possibilitats per treballar amb material extret de 
la natura és molt divers. No només podem crear art o 
la capsa del tresor afegint un treball de 
lectoescriptura d’una forma vivencial, significativa i 
motivadora, també podem treballar conceptes 
matemàtics diversos.  
 
 
 
 
 
 

 
● Retoladors o tempera de diferents 

colors.  
● Pedres de diferents mides 

 
PRIMER PAS 
Pintem les pedres. En aquest moment 
treballem la motricitat fina i els colors.  
Per aquest pas utilitzarem témpera o 
rotuladors. 

 
 

Les possibilitats de treballar conceptes 
matemàtics amb les pedres és molt ric. Fem un 
llistat dels treballs que podeu fer: 
 
COMPTATGE: 
Aquest treball amb les pedres es pot fer comptat 
les pedres dels diferents colors que tenim: Tenim 8 
pedres de color groc, per exemple. 
També podeu fer un joc: Dóna'm tres pedres 
verdes. Ara dóna'm quatre pedres vermelles...i així 
el nen o nena farà un comptatge a través del joc i 
amb un material creat per ell/a. 
CORRESPONDÈNCIA Grafia-NOMBRE: 
El material creat també és útil per fer aquest 
treball. Correspon a agafar les pedres creades amb 
la grafia del nombre i agafar tantes pedres de 
colors com indica el número. 
CLASSIFICACIONS PER COLORS O MIDES: 
Es poden fer classificacions de colors o de mides. 
Separant les pedres segons el patró que donem: 



 

SEGON PAS 
En aquest pas treballem el traç de les 
lletres i el repàs dels símbols +,- i =. Amb 
les pedres més planes que trobem 
escrivim els números de l’1 al 10 i els 
símbols +, - i =.  

 

separem les pedres grans i petites, separem per 
colors. 
LLARG I CURT/ RECTE I CORBA: 
Una altra possibilitat és crear línies llargues i curtes, 
rectes i corbes amb les diferents pedres i així, 
treballar els dos conceptes. 
SERIACIONS: 
Es poden fer seriacions de dos, tres o quatre 
elements, segons el nivell de cada nen o nena amb 
les pedres de colors. 
FIGURES GEOMÈTRIQUES/ DINS-FORA: 
Podem crear les diferents formes geomètriques 
treballades a infantil amb les pedres ( rectangle, 
triangle, quadrat i cercle). I un cop creada la figura 
geomètrica podeu treballar el concepte dins-fora: 
Per exemple: Afegeix dues pedres de color groc 
DINS o FORA del triangle. 
REPETIR PATRONS: 
Una altra possibilitat és crear un patró: per 
exemple, crear un cercle amb tres pedres dins, i el 
nen/nena o haurà de repetir fixant-se bé en la 
creació i en la posició de les pedres i els colors. 
Si ho veieu possible, podeu fer canvi i que el nen/a 
sigui el que comença el patró i el pare/mare o hagi 
de repetir. 
SUMES I RESTES: 
És molt important tenir en compte que les restes 
no són convenient treballar-les fins que el concepte 
suma no està del tot après. A P3 i P4 només sumes i 
com a màxim resultat 5 i P5, ja podeu anar fent més 
difícil l'operació. Millor començar amb poca 
dificultat i a mesura que es vagi treballant, es pot 
anar ampliant. 



 

Per aquesta activitat utilitzarem les pedres amb la 
grafia escrita i els símbols. Sota de la grafia, 
afegirem el nombre de pedres que indica perquè el 
nen/a pugui fer un comptatge i realitzar la suma. 
Important repetir el concepte MÉS i es poden 
utilitzar els dits. 
 
 
A MÉS, PODEM APROFITAR EL MATERIAL PER FER 
MANDALES I DIBUIXOS! 

 

4. MÀGIA AMB AIGUA 
 
 

 

Què necessitem? 
- Un got o un pot transparent 
- Aigua 
- Un full de paper i un llapis / boli / 

rotulador 

L’activitat consisteix en dibuixar al full de paper el 
dibuix que vulguem però perquè es vegi bé, ha de 
ser un dibuix que miri cap a un costat: un animal, 
una fletxa. El dibuix no ha de ser gaire gran, més 
petit que el got. 
Es posa el dibuix en vertical 
(enganxat damunt d’alguna 
cosa) i el got davant, 
aproximadament separats per 
un pam. 
L’infant s’ha de situar davant del got, de manera 
que vegi el dibuix a través del got. 
L’adult, o l’infant, ha d’omplir el got d’aigua i veure 
que passa amb el dibuix. 
Us animeu a provar-ho? 
En teoria, al posar l’aigua al got el dibuix canvia de 
direcció. Si era un animal que mirava cap a la dreta, 
quan omples el got d’aigua, gira cap a l’esquerra. 
Podeu fer diferents dibuixos per comprovar-ho.  
És una activitat senzilla de preparar però fa certa 
gràcia. 
Ah, i si voleu, podeu jugar a acostar el dibuix al got 



 

d’aigua i veureu com es va distorsionant i agafant 
formes ben divertides. 

5. BERENAR SALUDABLE I DIVERTIT  
(o  esmorzar o postre!) 

En aquesta activitat podem treballar els noms de les 
fruites, els colors, si tenen pinyol o no, si es 
pelen o no, gran-petit. 

 

 
 

Voleu fer una hora de berenar més entretinguda i  
divertida? 
Materials: 

- plat 
- ganivet 
- fruites 
- escuradents 

 

Com que segur que a casa teniu fruites, us animem 
a preparar un bon esmorzar, berenar o postre 
bestial per a tota la família. 
Per començar podeu mirar quines fruites teniu a 
casa i, si les has de comprar, fes una ullada a 
aquestes propostes per saber què necessites per 
fer-ho. 

 
Pots trobar altres idees aquí: FRUITA 
Si us agrada el resultat final o teniu ganes de fer 
alguna cosa més, podeu guardar-vos la recepta. 
Segons el nivell de l’infantil, pots intentar escriure 
alguna paraula. 
Podeu parlar de les parts de la recepta: ingredients, 
estreis, preparació, etc. 

 
BON PROFIT! 

Recordeu que si en feu alguna, ens encantarà veure 
el resultat als correus electrònics de cada classe. 
 

https://www.google.cat/search?source=univ&tbm=isch&q=platos+de+frutas+decorados+para+ni%C3%B1os&sa=X&ved=2ahUKEwiS9ZCNpp3pAhVB2-AKHYN5BkkQsAR6


 

6.EL CASTELL DELS NOMBRES 
 
Es tracta de fer un joc divertit per relacionar els 
nombres amb la quantitat que representen. 

- Gots de cartró 
- Retolador negre per dibuixar les boletes 

que representen les quantitats. 
- Fitxes imprimibles: en comptes de tenir 

fitxes imprimibles podem fer nosaltres uns 
cartronets i dibuixar els gots amb els nombres 
corresponents a cadascun d’ells. 
També ho podem fer amb volum, és a dir, 
dibuixar els nombres en gots de cartró. 

Es tracta d’apilar els gots amb les rodones en funció 
del model que li presentem nosaltres de gots 
apilats amb nombres.  
*En funció de l’edat de l’infant podem arribar al 10               

 
Material per imprimir(opcional) 
*Les imatges també ens poden servir com a model 
encara que no les imprimim. 

7. ESQUELETITZAR FULLES 
 

Esqueletitzar fulles d’arbres o plantes és un dels 
processos artístics que dóna uns resultats molt 
bonics. 
Consisteix en treure la pulpa de la fulles i  que només 
quedi el seu esquelet. Si fem bé els passos, es poden 
pintar posteriorment i queden resistent i molt 
boniques, aconseguint un material molt bonic per 
confeccionar moltes manualitats.  
Aprenem a aprofitar elements naturals, potencia la 
imaginació i es treballa la motricitat fina.  

 
 
Per poder realitzar la proposta necessitem:  
 

● Fulles que estiguin verdes i que siguin 
gruixudes (no sortirà bé si ho fem amb 
fulles primes com per exemple, les de la 
morera), hem de buscar per l'entorn 
fulles que siguin més resistents ( per 
exemple, les de les enredaderes).  

Als dos enllaços de youtube podem veure els 
passos a seguir per esqueletitzar fulles 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Xv8oI3SlR
9A 
https://www.youtube.com/watch?v=fGUjZbSSr
z0 
 

PASSOS: 
1. Agafar les fulles per l’entorn i afegir-les en 

un pot o recipient amb aigua durant 
aproximadament 10 dies.  

2. Un cop hagi passat el temps i veiem que la 
polpa de la fulla està toveta, amb molta 
cura i amb les mans, amb un pinzell o amb 
un raspall de dents que ja no utilitzem,  

https://drive.google.com/file/d/1ByLQYtjCW20WTOT-W22L5p19WRfiom9h/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Xv8oI3SlR9A
https://www.youtube.com/watch?v=Xv8oI3SlR9A
https://www.youtube.com/watch?v=fGUjZbSSrz0
https://www.youtube.com/watch?v=fGUjZbSSrz0


 

 

● Un pot de vidre o plàstic(podem reciclar 
algun pot que tinguem per casa o 
aprofitar el pot de llenties o melmelada 
quan estigui buit). 

● Un tros d’esponja 
● Pintura  
● Un cop estiguin confeccionades les 

nostres fulles esqueletitzades hem de 
pensar que volem fer ( collarets, 
quadres… i buscar un material per fer-ho 
possible). Us donarem algunes idees.  

anem traient la pell. És més fàcil si ho fem 
en un recipient amb aigua tal i com surt al 
video.  

3. Deixem assecar les fulles ja esqueletitzades.  
4. Un cop estiguin seques, amb ajuda d’una 

esponja i amb pintura diluïda amb aigua, 
amb cops suaus, anem impregnant la fulla 
del color escollit.  

5. Deixem assecar la pintura i ja tindrem la 
nostra preciosa fulla esqueletizada.  

 
QUE PODEM CREAR AMB LES FULLES 
ESQUELETITZADES? 

 
● Collaret o arracades. 
● Quadres. 
● Si les enganxem, podem fer una decoració 

per la taula. 
● Punts de llibre  
● Guirnalda decorativa per a l’habitació amb 

una corda.  
Les possibilitats són infinites, deixem que els nens 
i nenes facin volar la seva imaginació!L 

8. Let's sing the family shark!! Computer, tablet or phone, net connection  
https://www.liveworksheets.com/bu249917uk 
Get fuuuun!! 

 

https://www.liveworksheets.com/bu249917uk


 

 

 

 


