
 

RUTINES. És important fer un calendari-horari amb els nens i nenes per crear unes rutines diàries amb 
diferents propostes que els donaran seguretat i benestar. Aquí us deixem una proposta d’horari: 
 

 

  

Estimades famílies de segon, 
 

Com esteu passant aquests dies? Les vostres mestres us enyorem,  pensem molt 
en vosaltres i sabem que ho esteu fent molt bé!	 Us animem a seguir treballant 
per posar en pràctica i reforçar tot allò que heu après fins ara. 

 

En primer lloc, és important seguir una RUTINA i que elaboreu el vostre horari, 
de manera que combineu esbarjo, deures i jocs en família amb estones 
d’exercici físic, veure la tele o fer alguna activitat interactiva amb l’ordinador o 
tauleta.  

 

La setmana passada l’equip de mestres us vam proposar algunes activitats a 
fer amb els vostres fills i filles aquests dies de confinament i aquí us en volem 
deixar algunes més,... 
 

Al bloc de cicle inicial de l’escola, anireu tenint notícies nostres, no el deixeu de 
visitar: https://aurinicial.blogspot.com/  
 

Equip de mestres de segon 

∆ LLEVAR-SE, RENTAR-SE I VESTIR-SE 
∆ ESMORZAR 
∆ ESTONA DE CONCENTRACIÓ I TREBALL 

∆ JOC LLIURE 
∆ DINAR 
∆ ESTONA DE RELAX 
∆ MOMENT PER CREAR I EXPERIMENTAR 

∆ BERENAR 
∆ JOC LLIURE 
∆ EXERCICI FÍSIC 

∆ DUTXA 
∆ SOPAR 
∆ RENTAR-SE LES DENTS 
∆ ESTONA DE RELAX 
∆ DORMIR 

*No oblideu COL·LABORAR A CASA! 



 

EXERCICI FÍSIC 

Encara que estiguem tancats a casa sempre hi ha temps per l’educació física i la música:  

 
• Practica les danses del DANSA ARA, et compartim els vídeos on surten les cançons i els balls per a 

que les balleu a casa: 
https://drive.google.com/drive/folders/1evZDs692vulH4Ozh42ruYsHVuv3jcrs4?usp=sharing  

● Fer equilibris, i punteria : crea circuits per treballar l’agilitat. 
● Aprofita per fer la roda, tombarelles, la vertical, el pont,.. 

● Fer teranyines de fil, llana o cintes al passadís i passar sense tocar-les Jugar “a fet i amagar” 

● Fer ioga, pilates, acrosport en família, sempre va bé!  
● Ballar, cantar, fer circuits (cadires, coixins, cordes..)  
● Jugar a voleibol amb un globus,... 

 
 

NO DEIXEU DE MOURE EL COS! 
 
 
 

ACTIVITATS DE CONCENTRACIÓ I TREBALL: 

 
 Us donem varies opcions per poder anar fent aquests dies: 

 
1. Activitats SENSE CONNEXIÓ A INTERNET: 

 
- Fer cartes i dibuixos pels membres de la família, o per les persones que 

trobeu a faltar: amics, familiars, mestres,... Quan tornem a sortir al carrer, les podeu repartir, i 
fer-los saber que heu pensat en ells. Les cartes les podeu passar utilitzant el WORD de 
l’ordinador. 

 

- Com va el diari? És una de les propostes que us vam fer fa uns dies,... Penseu que estem vivint 
una situació excepcional, i d’aquí uns anys, els agradarà rellegir què van fer durant aquests dies, 
com Es van sentir, quines preocupacions tenien,.. El poden escriure, dibuixar, compartir, potser 
podeu fer com en els vaixells: DIARIO DE ABORDO, i posar-li de títol.. DIARI DE 
CONFINAMENT DE LA FAMÍLIA ... 

 
- Fer una gràfica de barres per fer el recompte de “Quantes vegades és renten les mans 

cada membre de la família?”. Qui serà el que és renta les mans més vegades? Guarda’l, i quan 
ens tornem a veure, ho portes a l’escola i ens ho ensenyes. 

  

 



 
 

2. Activitats AMB CONNEXIÓ A INTERNET Aprofitem la pàgina web de TEIDE, que 
proposa activitats de diferents matèries de forma gratuïta. Us expliquem com podeu accedir: 

 

- Només heu d’accedir a: https://web.editorialteide.com/ca/ensquedemacasa/  

 
 

- Fer clic a Educació Primària: segon , i accedir a la matèria que voleu treballar. Les 
activitats les van penjant dia a dia, així que cada dia tindreu noves propostes a treballar. 
 

       
 
 

MOMENTS PER CREAR I EXPERIMENTAR     

 

- Dibuixar i pintar: propostes imaginatives i divertides perquè els nens s’ho passin bé mentre 
aprenen textures, conceptes i art. Dibuixar i pintar amb nens com a forma d’expressió 
artística. Recull de maneres diferents de pintar sense pinzell o amb pinzells originals i poc 
convencionals. Treballar els colors, la profunditat, la geometria de manera 
lúdica i divertida.  

 

 
 

- Manualitats amb pals de gelat:  https://www.sortirambnens.com/manualitats-
infantils/manualitats-segons-el-material/altres-materials/manualitats-amb-pals-de-gelat/     

 
 

- Fem un marc de fotos: https://www.sortirambnens.com/manualitats-infantils/manualitats-
segons-el-material/altres-materials/marc-de-fotos/ 

  



 

- Fer pasta de sal (barreja de farina, aigua i sal), per poder manipular, fer formes....  (Atenció 
a la recepta famílies! Dues parts de farina, una d’aigua i una de sal) 
 

- Fer un collage o una composició amb materials reciclats (cartrons, envasos, rotllos de 
paper de wc, papers variats...) o amb diferents aliments (pasta, arròs, llenties, mongetes, etc.) 

 
- Fer pastissos, escriure la recepta, fer una foto i enviar-la a familiars i amics/amigues. 

 
- Amb paper de diari i una barreja de cola blanca i aigua, es pot fer paper maixé i fer diverses 

creacions que després es poden pintar. (Si no teniu cola blanca a casa, es pot crear: 
                https://www.pinturasmirobriga.com/blog/como-hacer-cola-blanca/) 

 

 RECOMANEM LES SEGÜENTS PÀGINES WEB: 
 

Portal web “Una mà de contes”: gran quantitat de contes explicats de forma creativa 
(segur que posteriorment se us acudeixen mil i una activitats a fer). 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/ 

Portal edu365: amb una gran quantitat de jocs i activitats per infantil. 
http://www.edu365.cat/infantil/ 

 

Web: “La motxilla” amb una gran quantitat de recursos online: 
http://www.ceip-diputacio.com/portadaEI-CI.htm 

 

Web: “Info K” telenotícies emès pel Club Super 3 que ajudarà als infants a entendre què 
passa. També us poden donar moltes idees més! https://www.ccma.cat/tv3/super3/inf   

 
Web: “El maletí del mestre” https://elmaletidelmestre.wixsite.com/einespercicleinicial            

 

 CAL COL·LABORAR A CASA! 
 

� Fer-se el llit al matí. 
� Parar i desparar taula. 
� Servir-se el menjar i les begudes. 
� Endreçar la roba bruta, les joguines,.. 
� Recollir l’habitació i d’altres indrets de la casa. 
� Tenir cura de les plantes. 
� Ajudar a fer el menjar : Preparar sucs o batuts pelant i tallant la fruita,.. 
� Mantenir els hàbits d’higiene i rentar-se les dents cada dia! 

 

I aprofitem per escoltar les seves idees i opinions, com se senten, quins són els seus neguits i deixar que 
preguntin. Normalitzem les seves emocions i evitem que es guardin preocupacions i pors. Fem-los partícips 
i importants a la vida a casa! 

 
 

Una forta abraçada de l’Equip de mestres de segon 
 


