
 

 

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. 
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HORARIS  

El més important és que pugueu mantenir un horari més o menys fixe 
i regular per tal de que l’infant no tingui tants canvis i es pugui mostrar 
tranquil i calmat dins el que s’està vivint. És per això que cal que us 
marqueu horaris i rutines. 

En cas de voler fer un Planning horari o calendari, ho podeu fer amb 
PICTOGRAMES (infants d’educació infantil) o bé ESCRIT (més 
recomanat pels alumnes d’educació primària) les famílies que 
necessitin els pictogrames concrets, els podeu consultar a la pàgina 
web www.arasaac.org 

 

Amb aquest tipus de seqüències facilitareu l’autonomia dels vostres 
fills i reduireu, de la mateixa manera que amb els horaris visuals, la 
seva angoixa i evitareu possible alteracions conductuals. 

  AUTONOMIA 

També cal dir que un dels objectius més importants és fomentar 
l’autonomia de l’infant i des de casa es pot treballar tot col·laborant en 
les diferents tasques de casa. Estan en una edat que encara ho 
veuen com un joc, aprofiteu-ho, us sorprendrà veure tot el què poden 
fer i ajudar a casa. 

- Parar taula 

- Recollir joguines 

- Netejar i endreçar 

- Recollir roba bruta o bé estendre rentadores tot posant-la 
amb pinces - Etc... 

- Posar-se aigua ells mateixos 

- Buscar la seva roba 

http://www.arasaac.org/
http://www.arasaac.org/


 

● ACTIVITATS PSICOMOTRICITAT FINA 

 

Una altre proposta interessant i molt recomanable per treballar amb 

els infants a casa és el treball manipulatiu. Us proposem treballar 

amb plastilina, gomets, fer transvasaments d’arròs, pasta, sucre o sal 

en diferents pots, retallar papers i enganxar-los, pintar amb pintura, 

aquarel·les, ceres, retoladors, colors, etc... en diferents materials, 

fulls, cartolines, cartró, papers del wc i de la cuina, pedres, enganxar 

imatges iguals amb cola, classificar objectes: per la forma, per color, 

per textura, etc...  

 

EXEMPLES:  1.  Omplir una safata amb macarrons, llenties o 

cigrons i posa-li diverses formes de colors diversos 

amagades. 

2. Dibuixar diverses formes de fruites i anomena el nom 

d’aquestes, tot seguit pots proposar-li   que amb cigrons faci el 

contorn.  

 

● ACTIVITATS AMB MÚSICA 

 

La música és un bon recurs per aquests dies amb els infants els pot 

tranquil·litzar, ajudar a fer connexions amb coses que han viscut, 

recordar activitats de l’escola... 

 

● També us proposem alguns contes musicals: 

https://www.youtube.com/watch?v=ga3F551R4-o  
https://www.youtube.com/watch?v=mkMbqd93gnM 
https://www.youtube.com/watch?v=4aPm95nIutw 
https://www.youtube.com/watch?v=Pr501SKTEEg 
 

● ACTIVITATS AMB MOVIMENT 

Aquí un donem unes pistes:  

▪ DESPLAÇAMENTS: podem anar de puntetes, de talons, a quatre 

potes, d’esquenes… 

▪ EQUILIBRIS: fer estàtues, seguir línies al terra, aguantar-se amb un 

peu, amb els ulls tancats…  

▪ SALTS: salts de llargada, a peus junts, a peu coix, fer un nombre de 

salts per arribar a un lloc…  

▪ ARROSSEGAMENTS: arrossegar-se panxa a terra o d’esquena, 

usar una tela gran per moure a l’infant, usar algun monopatí/cadira 

amb rodes per portar un objecte d’un lloc a l’altre.  

▪ GIRS I BALANCEJOS: fer la croqueta, tombarelles, entre dos adults 

podem fer un gronxador.  

▪ CIRCUIT: fer un circuit al terra amb petits obstacles i que el nen 

sigui capaç de fer-ho. 

https://www.youtube.com/watch?v=ga3F551R4-o
https://www.youtube.com/watch?v=mkMbqd93gnM
https://www.youtube.com/watch?v=4aPm95nIutw
https://www.youtube.com/watch?v=Pr501SKTEEg


 

● MANUALITATS 

 

Experimentar amb pintura: Fer estampacions amb objectes i amb 

fruites, també poden utilitzar les mans, els pinzells, etc. 

 

 

 

Plastilina:  

Modelatge amb plastilina. Els infants gaudeixen molt d’aquest 

material, si no en tenim a casa podem fer-ne nosaltres mateixos amb 

ingredients naturals. Els agrada molt fer xurros i boletes. 

 

Pasta de sal: 

Ingredients 

✔ 2 parts de farina 

✔ 1 part d’aigua                   

✔ 1 part sal 

✔ Colorant alimentari (opcional) 

* Barrejar sal i farina i anar 

afegint aigua a poc a poc.  

 

 

● ACTIVITATS MANIPULATIVES I CONSTRUCCIONS 

 

Les activitats manipulatives i de construcció ajuden en aquest dies. 

Molts dels nostres infants, poden estar motivats per alguna activitat 

manipulativa com ara:  

▪ Peces de construcció  

▪ Legos ®  

▪ Blocs  

▪ Puzzles i encaixos 

 

● ACTIVITATS SENSORIALS 

 

Podeu oferir diferents activitats sensorials. L’experimentació ens 

permet treballar aspectes sensorials per crear pensament: que els 

infants toquin, olorin, tastin,...  

 

● Caixes de manipulació amb sorra, llegums, arròs, pa 

ratllat... i taps, pots, coladors, embuts, ampolles,.... 

perquè puguin omplir, buidar….  

● Activitats a la banyera amb gots, taps, embuts, 

coladors, esponges….  



● Activitats al voltant de la llum: pantalles, lots, 

làmpades…. i objectes de color. Els jocs amb les 

ombres pot resultar molt divertit tant si s’usen titelles o 

objectes reals que interessin al nen, com si s’usa el 

propi cos.  

● Activitats al voltant de sons i sorolls. 

● Objectes que tinguin moviment i/o soroll: caixes de 

música, objectes amb corda... 

 

● ACTIVITATS TIC 

 

○ https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/toddler-

amp-baby-games/1096 (app per millorar els processos 

d'aprenentatge de l'infant) 

○ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Me

moriaInfantil 

○ https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/las-

mejores-apps-para-educacion-infantil/ 

 

Tot i que les anteriors propostes són molt interessants, recordeu que 

els infants no han de passar massa hores seguides connectats a les 

pantalles. Potser seria interessant marcar a l’horari quina estona o 

moment del dia podran estar a la tablet, a l’ordinador a la tele. Si es 

fa un treball d’anticipació i marcant clar el temps concret en cada 

moment, serà més senzill per a ells i per a vosaltres poder seguir les 

dinàmiques marcades en l’estructura que heu decidit fer. Aquestes 

eines es poden utilitzar com a reforçador després d’una primera 

activitat. 

 

 

● WEBS INTERESSANTS 

 

○ https://totnens.cat/receptes-per-a-nens/ ( A l’apartat 

cuinem podem trobar diverses receptes)  

○ https://aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa-recetas-

de-cocina 

○ Pàgina del llibre Amar per descarregar en pdf: 

○ https://www.palabrasaladas.com/pdf/libro/amar_cuand

o_mas_se_necesita.pdf. 

 

 

 

https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/toddler-amp-baby-games/1096
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/toddler-amp-baby-games/1096
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MemoriaInfantil
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MemoriaInfantil
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/las-mejores-apps-para-educacion-infantil/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/las-mejores-apps-para-educacion-infantil/
https://totnens.cat/receptes-per-a-nens/
https://aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa-recetas-de-cocina
https://aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa-recetas-de-cocina
https://www.palabrasaladas.com/pdf/libro/amar_cuando_mas_se_necesita.pdf
https://www.palabrasaladas.com/pdf/libro/amar_cuando_mas_se_necesita.pdf


LECTOESCRIPTURA 

Lectura de frases senzilles i paraules treballades. 

Activitats per repassar amb llapis. Ja siguin lletres, paraules, 
números, dibuixos  i formes. 

Escriure paraules de vocabulari conegut pel nen (fruites i verdures, 
colors i parts de la cara), com també petits dictats. 

Copiar paraules treballades. Treballar la grafia. 

IMPORTANT: llegir amb el vostre fill contes en català. Explica o 
llegeix la història sense pressa, amb una veu suau i pausada. La 
lectura és un moment tranquil, per compartir però també de 
recolliment. És temps de qualitat per a nosaltres. 

   VOCABULARI 

Repassar a casa tots els conceptes que s’han treballat a l’escola 
durant el curs ja siguin en castellà o en català. Els continguts 
treballats són els següents: 

 
1. Colors: vermell, verd, groc,... 

https://es.slideshare.net/salvacu/ud7-els-colors-pictos 

  

  

Parts de la cara: 

https://clic.xtec.cat/projects/cos/jclic.js/index.htmlulls, boca, nas… 

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

https://es.calameo.com/read/0004725185826e90431d5 

https://es.slideshare.net/salvacu/ud7-els-colors-pictos
https://clic.xtec.cat/projects/cos/jclic.js/index.html
http://www.edu365.cat/infantil/cos/sati/index.html
https://es.calameo.com/read/0004725185826e90431d5


 

 Fruites: poma, pera, plàtan 

Verdures: pastanaga, enciam, tomàquet… 

https://www.creajugaieduca.cat/wp-content/uploads/2018/04/1.-
fruites-i-vedures-imatge-real.pdf 

 MATEMÀTIQUES  

Numeració  

-  

Aprendre els números de l’1 al 20 en català 

Escriure en paperets els números de l’1 al 20. Un número a cada 
paper. (Si el vostre fill necessita fer-ho amb números més baixos, 
més val que vagi assimilant els que pugui i ja anirà avançant) 

 a. Els ordenem comptant de l’1 al 20. 

b. Juguem a amagar algun número i que endevinin quin falta. 

c. Comptem del 20 a l’1. 

d. Amaguem tots els números, n’ensenyem un i han de fer 
tants salts com indica el número. 

e. Ensenyem un número i portem tantes joguines com diu el 
número. 

f. Fer operacions senzilles de suma i resta amb material 
manipulatiu. 

 

http://papelisimo.es/2015/02/juegos-matematicos-para-ninos-con-
pinzas/ 

https://www.creajugaieduca.cat/wp-content/uploads/2018/04/1.-fruites-i-vedures-imatge-real.pdf
https://www.creajugaieduca.cat/wp-content/uploads/2018/04/1.-fruites-i-vedures-imatge-real.pdf
http://papelisimo.es/2015/02/juegos-matematicos-para-ninos-con-pinzas/
http://papelisimo.es/2015/02/juegos-matematicos-para-ninos-con-pinzas/


 

Repassar els dies de la setmana i els mesos de l’any 

 

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

https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados 

http://math.cilenia.com/ca 

 

Jugueu a un joc de taula: Oca, memory o dòmino. 

ALTRES ACTIVITATS (ACTIVITATS AMB MÚSICA)  

          

La música és un bon recurs per aquests dies amb els infants els pot 
tranquil·litzar, ajudar a fer connexions amb coses que han viscut, 
recordar activitats de l’escola...Alguns links que us poden ajudar.... 
cliqueu sobre la imatge i trobareu la cançó. 

 

https://clic.xtec.cat/projects/jocmates/jclic.js/index.html
https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados
http://math.cilenia.com/ca


També us proposem alguns contes musicals: 

https://www.youtube.com/watch?v=ga3F551R4-o 

https://www.youtube.com/watch?v=mkMbqd93gnM 

https://www.youtube.com/watch?v=4aPm95nIutw 

https://www.youtube.com/watch?v=Pr501SKTEEg 

-Ioga 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ 

https://vimeo.com/224818622#embed 

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

ALTRES  

- Jugar amb la família a fer cabanes a casa: Qui no ha fet una 

cabana a casa quan era petit? Pot fer servir mantes, coixins... 

 

EDUCACIÓ ESPECIAL 

Si teniu dificultats a l’hora de realitzar les activitats proposades pel 

vostre curs ,podeu accedir a les del curs o cicle anterior per a que 

estiguin adequades a les vostres necessitats , pugueu resoldre-les 

satisfactòriament i anar avançant. 

 

Recordeu que és molt important llegir cada dia i ara teniu molt de 

temps per fer-ho. També ens agradaria molt que cada dia escriviu 

una mica sobre una peli o video que hagueu vist, el que heu somiat, 

el que us agradaria fer quan puguem tornar al carrer o que ens 

expliqueu alguna recepta que hagueu provat amb els pares. Quan 

tornem a l’escola ens ho porteu i estarem encantades de llegir-ho! 

També podeu accedir a les següents pàgines: 

https://activitatsinteractives.blogspot.com 

https://blocs.xtec.cat/ealcaraz/category/e-especial/ 

https://iniciacioalalectura.blogspot.com/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ga3F551R4-o
https://www.youtube.com/watch?v=mkMbqd93gnM
https://www.youtube.com/watch?v=4aPm95nIutw
https://www.youtube.com/watch?v=Pr501SKTEEg
https://vimeo.com/224818622#embed
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY
https://activitatsinteractives.blogspot.com/
https://blocs.xtec.cat/ealcaraz/category/e-especial/
https://iniciacioalalectura.blogspot.com/


 

 

 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

