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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  25  al  2 9  de Maig 

 Ed. Infantil 
 DILLUNS 25 DIMARTS 26 DIMECRES 27 DIJOUS 28 DIVENDRES 29 

 
Temps 
d’escola 

 

 
 

1. CONSTRUÏM!! 

 

 

 

 

2. PSICOMOTRICITAT: 

JOC DE LA PLUJA I 

CURSA. 

 
 

3. TAC:  FLORS I 

PLANTES DE LA 

PRIMAVERA   

 

 
 

4.CISTELLS DE SÍL·LABES  
 
 

 
 

5. A RETALLAR!   
    
    

  
   
    
   
  
   
    

 
 
 
6. MATEMÀTIQUES: 

 FORMES 

GEOMÈTRIQUES  

 
 
 
 
 

 
 
 

7. QUI ÉS QUI?  
 

 
8. MÚSICA:  

JOC DE LES ESTÀTUES 
FORT I FLUIX 

 

 
 
 
 
 
 
 

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... 
 

 

 



 

 

PROPOSTA QUÈ NECESSITES COM ES FA 

1. CONSTRUÏM!!

 

Es  tracta en fer una construcció 

amb materials que tingueu per 

casa i elements naturals. En 

aquesta activitat treballem 

l’atenció, concentració i la 

creativitat de l’infant.  

 

PODEU FER SERVIR: 

★  Fustetes 
★ Petxines 
★ Pinces de roba 
★ Culleres 
★ Esponges 
★ Botelles de plàstic 
★ Daus 
★ Teles 
★ Capses 
★ Rotllos de cuina 
★ Brics de llet 
★ Paquet d’arròs o llegums 
★ Branques, fulles, flors,etc 

1. Feu una construcció fent servir la vostra creativitat. 

2. Dibuixar-la amb un full. 

3. Escriure una llista dels materials que heu fet servir, quants n’heu  fet 

servir i Quins colors hi ha. Si no saps escriure pots demanar que t’ajudin 

alguna persona de casa. Per exemple que et dicti per el so de la lletra, per 

paraules i el que s’atreveixi ho pot escriure sol. 

4. Fer una foto o un vídeo explicant que heu fet. 

2. PSICOMOTRICITAT: 

JOC DE LA PLUJA I 

CURSA 

El joc i moviment és un factor 

molt important a treballar en 

aquests dies de confinament. Us 

proposem activitats de 

psicomotricitat per poder 

realitzar a casa.  

★ Llençol 

★ Ordinador, tablet, 

mòbil.. 

 

Us proposem dues activitats: 

1. UN JOC EN FAMÍLIA: Agafeu un llençol i jugueu al joc del sol i la pluja. 

Amb l’ajuda del pare, mare  o germà quan digui SOL! tots els participants han 

d’estar drets agafats a la tela; i si algú que diu PLOU, tots i totes us heu 

d’amagar a sota de la tela.  

2. UNA CURSA: quan sortiu al carrer que el pare o la mare o qui us acompanyi 

digui: “preparats, llestos, ja” i haureu de fer una cursa fins al lloc que us 

marquin.  

3. RELAXACIÓ: Per relaxar-nos anem a fer IOGA.  

 Podeu enviar per correu una foto o un petit vídeo  una  de les tres activitats, així 

podrem veure com ho feu.   

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ&t=162s


 

 

3. TAC: FLORS I PLANTES 

DE LA PRIMAVERA  

 

Aquest joc de  l’Edu365  us 

proposem  descobrir els noms 

d’algunes flors i plantes que 

podem trobar a la PRIMAVERA. 

 

 

★ Entrar a l’: Edu365.CAT 

★ Telèfon mòbil, ordinador 

o tauleta 

En aquesta aplicació podem trobar activitats per P3,P4 i P5. Podeu escollir segons 

l’edat i les característiques del l’infant. Les activitats que podem trobar són: 

★ Trencaclosques. 

★ Buscar la parella. 

★ Ordenar els noms de les flors. 

★ Relacionar imatge i paraula. 

★ Sopa de lletres. 

OPCIÓ SENSE ORDINADOR: Aprofitem per  sortir al carrer a buscar diferentes 

flors i les enganxem en un full. Demanem l’ajuda del pare o mare per escriure el 

nom de la flor o planta. Ell nen o nena que s’atreveixi pot escriure els noms tot 

sol.   

4.CISTELL DE SÍL·LABES 

A Educació Infantil és important 

treballar les síl·labes de les 

paraules per tal de fer un treball 

de consciència fonològica. Les 

síl·labes es treballen picant , és a 

dir, es pica la paraula per després 

comptar de quantes síl·labes està 

formada. 

 

 

★ 4 pots , plats, cistells, 

safates...el que tingueu 

per casa 

★ Fulls per escriure : 1 

síl·laba, 2 síl·labes, 3 

síl·labes i 4 síl·labes.  

★ Fulls per escriure 

paraules o fer dibuixos 

de les paraules que 

volem classificar per 

síl·labes.  

 LA CLASSIFICACIÓ DE PARAULES HO PODEM FER DE DIFERENTS MANERES:  

★ Escrivint les paraules que volem classificar. 

★ Fent dibuixos de diferents objectes. 

★ Buscant objectes per casa.  

★ Aprofitar les sortides per picar les paraules d’objectes que trobem a 

l‘entorn.  

TREBALL PREVI:  

★  És important fer el treball previ de picar la paraula per identificar de 

quantes síl·labes està formada. 

★  Si ho escrivim junts és important fer lletra per lletra amb el seu so.  

 

http://www.edu365.cat/infantil/entorn/index.html


 

 

 

 
 
 
 
 

P3: Començarem amb 1 i 2 síl·labes. És més recomanable fer la classificació per 

dibuixos o objectes de casa o del carrer.  

P4: Segons el nivell, podem afegir fins a 3 síl·labes. També podem intentar 

escriure monosíl·labs. És més recomanable fer la classificació per dibuixos o 

objectes de casa o del carrer.  

P5: Segons el nivell, ja podem afegir paraules de 4 síl·labes. És interessant 

intentar escriure junts la paraula o fer que llegeixen la que l’adult ha escrit.  

5.  A RETALLAR! 

 

És important treballar els 

diferents tipus de traç tot i que 

en aquesta activitat pot ser 

l’adult qui els dibuixi els traços 

perquè després sigui més fàcil a 

l’infant retallar per on estigui 

marcat. 

Feu aquesta activitat amb ells 

per evitar que es puguin fer mal 

amb les tisores. 

 

★ Fulls de paper: diaris, 

pintats per una cara, de 

colors, els que tingueu. 

★ Tisores 

★ Retoladors i gomets 

(opcional) 

★ Pegament 

Podeu agafar diferents tires de paper i fer-hi traços 

diferents                                      

De dalt cap a baix, fent zig-zag, en diagonal, de costat. 

Podeu fer diferents opcions. 

Després l’infant pot retallar per les diferents línies 

marcades. 

Un cop tot retallat, podeu aprofitar els trossos que han sortit 

per fer-ne alguna construcció lliure. 

És molt divertit intentar fer coses amb volum, afegint 

pegament a una punta del paper i  intentar fer unes escales 

que pugen o un pont… 

Envieu-nos les vostres fotos, ens encantarà veure-ho! 



 

 

6: MATEMÀTIQUES: FORMES 

GEOMÈTRIQUES: SERIACIONS, 

CLASSIFICACIÓ I IDENTIFICACIÓ.  

Podem treballar diferents 

aspectes matemàtics amb les 

formes geomètriques. Fer-ho 

amb les formes geomètriques 

permet a l’infant familiaritzar-se 

amb la seva forma. També es 

treballen els colors.  

 

 

 

 

 

 

★ 4 fulls on 

escriurem:triangle, 

quadrat, cercle i 

rectangle.  

★ Fulls per poder dibuixar 

formes geomètriques de 

diferents formes i colors. 

 Es poden 

imprimir o fer 

manualment. 

SERIACIONS:  
Prepararem el material: dibuixem i retallem formes 

geomètriques treballades a educació infantil: triangle, 

rectangle, quadrat i cercle de diferents mides i colors. 

Les podem imprimir o dibuixar a un paper.   

Fem joc de seriacions tenint en compte el nivell dels 

vostres fills/es.  

P3: Dos elements i dos formes geomètriques 

P4: Tres elements i tres formes geomètriques 

P5: Tres o quatre elements i 4 formes geomètriques.  

IDENTIFICACIÓ: 
Podem fer un joc d’identificació de formes 

geomètriques a casa o aprofitar les sortides al 

carrer.  Consisteix en buscar per l’entorn objectes 

amb les formes geomètriques treballades. També 

podem classificar els objectes segons les formes 

amb les plantilles on surten els noms escrits.  

CLASSIFICACIONS:  
Una altre proposta interessant per realitzar 

amb formes geomètriques és classificar. La 

classificació la podeu realitzar amb les 

plantilles amb les noms i les diferents formes geomètriques 

utilitzades per a les seriacions o bé, amb objectes que anem buscant per casa. 



 

 

7.  QUI ÉS QUI ÉS?  

L’activitat consisteix en un 

joc en el que els nens i 

nenes hauran d’identificar 

a les mestres quan eren 

petites.  

★ Ordinador, tauleta o 

mòbil per visualitzar les 

fotografies.  

★ Àlbums de fotos familiars 

L’activitat ens permet passar una estona divertida en família. Consisteix en 

identificar a les mestres de l’escola quan eren petites. L’activitat permet que els 

nens i nenes se’n adonin que els mestre  també hem sigut petit com ells.  

Us hi atreviu? Feu clic AQUÍ 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:  

- Buscar fotografies de familiars quan eren petits: pares, germans, avis… 

- Fixar-nos en com són les fotografies més antigues.  

- Treballar el pas del temps: Quants anys tenia la mare en la fotografia? 

Quants anys han passat?  

- Recollir fotografies de familiars o amics i fer el mateix joc: identificar de 

qui es tracta.  

8. MÚSICA:  

JOC DE LES ESTÀTUES/ 

FORT I FLUIX 

 

★ Tauleta, mòbil o 

ordinador per reproduir 

els vídeos. ( Si no en 

teniu, no passa res, 

podeu fer el joc amb 

cançons a casa).  

 JOC DE LES ESTÀTUES:  

Accedeix al vídeo: Aquí 

Juguem amb el SO i el SILENCI: El joc consisteix en ballar de forma lliure quan 
estigui sonant la música. 

Quan aquesta deixi de sonar, us heu de quedar quiets, com si fóssiu estàtues. 

Quan torni a sonar la música, tornareu a posar-vos a ballar. 

Aquest vídeo l'he fet amb la cançó Rock&Roll dels Catarres". 

FORT I FLUIX: Escolta i canta la cançó “Fort i fluix”. Aquí 

 

https://view.genial.ly/5ec0244b4a81770d9df50c45/interactive-image-mestres-petites
https://www.youtube.com/watch?v=6CZxsiaa2TE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6CZxsiaa2TE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Mfh6dMySREE
https://www.youtube.com/watch?v=Mfh6dMySREE

