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PROPOSTES PER AQUESTS DIES A CASA 

 

Des de l’Escola Quermany us fem arribar un llistat amb  recomanacions per fer aquests dies a casa 

 
 
PER EDUCACIÓ INFANTIL 

 Per als més petits en companyia dels pares  
 

o Fer una agenda o llistat de telèfons dels amics i de la família 
 

o Fer un dibuix compartit amb els pares posar-hi títol i inventar i escriure una 
                           història  
 

o Fer un “memory” de rimes i jugar-hi tots plegats  
 

o Jugar al “ penjat” substituint-lo per la casa cremada (es dibuixa una casa i el 
                          temps s’acaba quan es dibuixa el  fum per la xemeneia) 
 

o Un estrany a la família : es diuen tres  paraules de la mateixa família i una que no 
       ho sigui … s’ ha de detectar quin mot és l’ estrany . GAT,PEIX,CIGRÓ,VACA 

la mare o el pare ho poden escriure i el nen o la nena ho llegeixen i a l’inrevés 
 

o Coses de casa: dibuixo les habitacions de la casa i faig una llista de coses que hi ha a 
cada estança  
 

o Fer mots encreuats amb els noms dels membres de la família , dels amics ... 
 

o La caixa dels somnis: dibuixo tot allò que m’agradaria fer un cop tornem a la 
normalitat ( un dia al zoo, anar al parc …)  

 
o Fem fotoformes: anem per casa i busquem objectes que tenen formes  

                           geomètriques conegudes ( cercle, triangle, rectangle, esfera, prisma, cub,  
                           cilindres.. ..) 
 

o Col·lage de les estacions amb dibuixos, fotos de revistes … 
 

o Receptari de casa: ajudar a fer el dinar i escriure un llibre de receptes dels menjars d’ 
aquests dies . NOM , INGREDIENTS , PASSOS QUE CAL FER  

 
o Jocs de comptatge   

Quantes taules hi ha a casa? cadires? finestres? coixins? llits? plantes?... 
 



 
o El meu personatge preferit:  busco o dibuixo el meu personatge animat preferit i i i 

faig la seva descripció parlant o bé escrivint  
  

o Acabo la frase: escriure frases senzilles i que les hagin de llegir i acabar  
 

o Crear problemes de càlcul vivencials amb joguines i elements de casa. Per ex:  
Tinc a la nevera 8 iogurts, el pare , la mare i el germà se’n mengen 
 un cadascú, quants en queden ? 
 

o Caça de colors: fer un cercle de diferent color en quatre fulls , al llarg del dia  
els nens han d’anar escrivint en el full el nom dels objectes que trobin per casa 
que sigui de cada color. Quin color guanyarà al llarg del dia ? 
 

o Ajudo en les tasques de casa  aparello mitjons , classifico la roba , endreço 
 joguines , sabates ,armaris classificant la roba ,  plego tovalloles … 
 

o Canviem la història: miro i llegeixo contes que ja conec i m’ invento un nou final 
  

o Fer un setmanari: farem una graella setmanal dividida en matí, migdia , tarda  
temps i data . Anar omplint cada dia els apartats: he esmorzat, dinat, berenat, 
 sopat... Anticipar coses que farem, roba que porto, he jugat a…  
 

o Fer Inventari de rebost:  escriure els productes que hi ha i les quantitats, 
 a mesura que es vagin gastant anar restant per veure quants en queden  
 

o Pam a Pam: ens resseguim les mans amb els dits oberts, quantes més mans 
 fem millor. Ens serviran per mesurar a pams objectes de casa . Escriure o dibuixar l’ 
objecte , mesurar-ho col·locant les mans una al costat de l’ altra , comptar quantes n’ 
he fet servir i anotar el nombre al costat  
 

o Personatges fantàstics retallant o dibuixant creem personatges: cap de lleó, potes d’ 
elefant, ales de papallones … Es poden fer etiquetes i que els nens hagin de llegir el 
que han de dibuixar  
 

o Dibuixo i penso dibuixo 4 vaques , 3 gats , 5 peixos,2 gallines ,6 conills  
Penso i responc. Quantes potes tenen entre totes les vaques ? Quantes orelles 
tenen entre tots els conills… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PER EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

o Crear un horari per planificar activitats 
 

o Llegir 
 

o Escoltar notícies a l’infoK: https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/ 
 

o Escriure un diari 
 

o Escoltar cançons, sèries i pel·lícules en anglès  
 

o Jugar a jocs de taula 
 

o Fer construccions amb material de casa (caixes sabates...) 
 

o Cuidar les plantes del jardí o les flors del balcó 
 

o Cantar i ballar, fer coreografies, baixar música 
 

o Ordenar la biblioteca personal 
 

o Mirar àlbums de fotos,  fer fotografies, editar-les... (https://photofunia.com/) 
 

o Fer una presentació/infografia digital sobre un tema rellevant (eines: Canva, Genially, 
Power Point, Google Slide…) 

 
o Cuinar i escriure receptes (magdalenes, pop cakes, galetes, creps...) 

 
o Fer experiments, per exemple:  

 
o Dinàmiks https://www.youtube.com/watch?v=HQlcYAM4kvQ 

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

o   Fer estiraments/Tirabuixó:  
 

o Infantil: https://youtu.be/SCezWfnDF2o 
o Primària: https://youtu.be/K_9LktNTDBc 

 
 

o Pàgines amb activitats: 
o http://www.cristic.com/?lang=ca 
o http://www.ceip-diputacio.com/la%20motxilla.htm 
o http://www.edu365.cat/ 

 
 

o Fer Innovamat a ordinador (de 1r a 4t)  
o https://innovamat.com/blog/ca/recursos-1r-de-primaria/ 
o https://www.youtube.com/channel/UCbQf4rfSeOUKl8R8No1zRsQ/videos 
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                APP Innovamat:             
o  Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innovamat.bmath 
o IOS: https://apps.apple.com/es/app/id1479835577 

 
 

o Fer una presentació/infografia digital sobre un tema rellevant (eines: Canva, Genially, 
Power Point, Google Slide…) 

 
o 5è i 6è: estar pendents del google classroom 
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