
 

 

RECOMANACIONS I ACTIVITATS 

 

 

 

Hola nens i nenes, què tal esteu? Com porteu estar a casa? Com us sentiu? 

 

Us volem dir que us trobem a faltar i que esperem que tot torni a la normalitat el més 

aviat possible. 

 

Aprofiteu aquests dies per jugar a jocs de taula amb els papes, mames i germans, per llegir 

contes o llibres, veure la televisió (InfoK i Dinàmiks del Super3), fer manualitats i si teniu 

internet, practicar amb les activitats de l’Edu365 i La Motxilla.  

I descansar! 

 

Us fem algunes propostes per si us ve de gust fer-les. 

 

Compte! Cal que ho feu d’una determinada manera, per tal de que l’esforç tingui bon profit: 

 

1- Dediqueu cada dia una estona, si és possible a la mateixa hora i feu un recull de tots els 

treballs acabats. 

 

2- Procureu  fer els treballs ben polits, amb bona lletra i bona presentació ( respectant 

marges, fent títols…). 

 

3- Varieu la feina de cada dia . Així no us avorrireu !!! 

 

Descansa el cap de setmana, si és que has treballat de dilluns a divendres. 

 

Quan  torneu a l’escola haureu de portar totes les feines que heu fet aquests dies. 

Des de l'assignatura d'educació física de l'escola us donem uns consells i reptes 

saludables per aquests dies en els que no podem sortir al carrer però ens hem de 

mantenir en forma. 

   - Aconsellem menjar molta fruita i verdura i evitar el consum excessiu de dolços i 

llaminadures. Hem après la 'importància d'una bona alimentació al llarg del projecte 

multidisciplinari sobre cuina saludable que hem portat a terme a l'escola aquest curs. 

   - Ens hem de mantenir actius físicament per mantenir sa el nostre cos. Per això us 

proposem dedicar uns 20 minuts cada dia a fer exercici físic i us proposo varies opcions 

segons la vostra edat. 

       

 

 



CICLE ACTIVITATS PROPOSADES 

Educació infantil ● Llegir contes i que ells els expliquin després. 

● Veure contes en internet. 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=una+m%

C3%A0+de+contes 

 

● Contes per treballar les emocions. 

https://www.youtube.com/results?search_query=contes+per+a+treball

ar+les+emocions 

 

● Fer un diari d’aquests dies, amb retalls, paraules, dibuixos, 

etc. 

● Pintar, retallar i fer manualitats. 

● Representar una història amb titelles. Si no en teniu a casa, 

una altra activitat seria fer-les amb mitjons.  

● Fer experiments, com per exemple el de l’aigua, el pebre i el 

sabó. 

                     https://www.youtube.com/watch?v=K-

G_DDObcrQ&t=22s 

 

 

● Fer receptes saludables. 

https://totnens.cat/cuina-per-a-nens/ 

 

● Cantar cançons. Podeu buscar al Youtube artistes infantils 

com Damaris Gelabert o el Pot Petit. 

https://www.youtube.com/user/damarisgelabert 

https://www.youtube.com/user/joseprovirajuarez 

 

 

● Jugar amb la tauleta o l’ordinador a jocs educatius. 

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

http://www.cristic.com/ 

https://clic.xtec.cat/repo/ 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/home 
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● Fer exercici. 

● Relaxar-se fent ioga per a nens/es. 

https://www.youtube.com/watch?v=kCtwjEjGy5c 

https://www.youtube.com/watch?v=bm8zB6az3Gw 

 

● ACTIVITATS QUOTIDIANES: 

- Mirar àlbums de fotos. 

- Netejar els vidres. 

- Trobar mitjons iguals. 

- Ajudar a estendre i plegar la roba. 

- Donar esmorzar, dinar, berenar als germans petits. 

- Parar la taula. 

- Ajudar a posar ordre en els armaris (classificar la roba) 

- Posar ordre a l’habitació de joguines. 

- Mirar pel.lícules i documentals d’animals. 

- Fer suc de taronja o altres sucs naturals. 

- Jugar a jocs de taula. 

- Fer puzles tots junts. 

- Jugar amb imants a la nevera. 

 

● ACTIVITATS SENSORIALS: 

- Safates de manipulació i experimentació: p ex: amb pells de 

taronja triturada, amb terra i animals, amb farina,... 

- Jugar amb caixes de cartró. 

- Jugar amb la llum (llanternes, projectors petits,...) 

- Disfressar-se amb la roba dels grans. 

- Jugar a cabanes amb teles, foulards, mocadors,... 

 

● ACTIVITATS DE PENSAMENT MATEMÀTIC: 

- Assenyalar en un calendari el pas dels dies. 

- Mirar el temps i fer-ne un dibuix. 

- Jugar al domino, al joc de l’oca, 3 en ratlla, Memory,... 

- Jugar a jocs de cartes (UNO) 

- Càlcul numèric amb objectes quotidians (fruites, peces de 

construccions, llapissos,...). 

 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kCtwjEjGy5c
https://www.youtube.com/watch?v=bm8zB6az3Gw


 

 

 

La biblioteca de Ripollet posa al vostre abast el servei de Biblioteques per disposar de llibres 

online. Aquí teniu tota la informació. 

 

 

http://ripollet.cat/asp/content.asp?id=31813 
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