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Benvolgudes famílies, 

 Les mestres us hem preparat uns petits consells i pautes educatives, recomanacions des de la 
distància  per tal d'atendre els nostres alumnes, davant d’unes circumstàncies que  poden ser 
força complexes . 

ESTRUCTURA HORÀRIA I TASQUES QUOTIDIANES 

 Convé tenir un horari previsible que es vagi repetint al llarg dels dies, ja que l’estructura dóna 
seguretat als infants de totes les edats. Allò que es repeteix, aporta confiança. És important 
mantenir els horaris de llevar-se, dels àpats i d’anar a dormir de manera habitual entendre que 
hi ha alguna cosa que es manté de la quotidianitat anterior i que, quan es rehabiliti la situació 
anterior, els ajudarà a recuperar els hàbits que tenien adquirits i farà que l’adaptació no sigui 
tan complexa. Fins i tot en les pitjors situacions, la rutina i l’estructura ajuda als infants, ja que 
l’estructura pot ser una eina de prevenció de la depressió o l’angoixa. 

 És important que els infants es llevin, es canviïn de roba, esmorzin, recullin, facin tasques 
domèstiques, facin tasques escolars, mengin, es relaxin, tornin a fer tasques, berenin, facin el 
bany, sopin i se’n vagin a dormir seguint les mateixes rutines que fan habitualment i que 
aquestes rutines estiguin acompanyades o supervisades per les persones adultes amb qui 
estan compartint el dia a dia. 

 És fonamental que els infants, durant aquest període, se situïn en l’espai i el temps. Un 
calendari o una agenda cada dia, s’han d’ubicar en el dia de la setmana i del mes en el qual 
estem. 

És important que durant aquests dies hi hagi detalls especials i preparar les coses quotidianes 
amb il·lusió i d’una manera bonica. Per exemple, per diferenciar la setmana del cap de 
setmana, podem treure les estovalles i la vaixella dels dies especials. 

Important que els infants tinguin estones d’activitat autònoma pròpia i espontània. Aquestes 
estones d’activitat autònoma són importants perquè els infants trobin el seu espai per 
elaborar els seus neguits i les seves inquietuds. Cal trobar la proposta o l’activitat que connecti 
amb ells i elles: dibuixar, disfressar-se, construir, escriure... Si aconsegueixen connectar durant 
estones (encara que siguin curtes) tindran un espai personal íntim i propi que serà el tresor 
que els permetrà activar els seus recursos personals. S’ha d’acompanyar aquest espai personal 
amb tendresa i estima, però també amb fermesa, transmetent als infants que són capaços 
d’estar amb ells mateixos. 

Els infants necessiten moure’s. Tot el que puguem fer perquè els infants estiguin a l’exterior, 
s’ha de fer, si disposeu de terrasses, balcons o jardins. És fonamental que ens toqui el sol per 
conservar un estat d’ànim el màxim positiu possible. Aquelles famílies que no tinguin un espai 
exterior adequat, hauran de buscar els recursos a l’interior de les cases, garantint la seguretat i 
la integritat física, i ser més flexibles amb les normes a l’interior. Convé explicar que potser fem 
més excepcions perquè entenem que és una situació extrema i poc habitual: potser ara podran 
córrer dins de casa, jugar amb una pilota, cridar o saltar… 

Serà important que tots i totes mantenim la connexió amb la resta de persones durant aquest 
temps. hem de fer servir les eines que tenim per ajudar als infants a estar en contacte amb els 
seus amics i amb les seves amigues i, sobretot, amb els seus avis i les seves àvies 

Aquesta situació no ha estat escollida pels nens ni per les nenes. 

Sentir que un no escull allò que li passa durant un temps llarg pot generar una sensació 
d’indefensió i d’apatia. Per sort, comptem amb recursos per oferir opcions i eleccions dins de 
la quotidianitat dels nostres dies. És important, doncs, generar situacions d’elecció . 
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Les eleccions no han de ser en tots els àmbits i el marc i context l’han de marcar els adults i les 
adultes. Això és important perquè, si oferim un marge molt gran, els infants poden sentir-se 
insegurs. 

 

LES TASQUES ESCOLARS  

Tenen una funció estructurant que ajuda a mantenir la calma interior i l’ordre, són un lligam, 
un vincle i una connexió amb la seva vida quotidiana davant d’unes circumstàncies com 
aquestes. 

Aquestes tasques cal que estiguin acompanyades de diàleg i tinguin la vostra supervisió i 
acompanyament 

Aquestes  idees i propostes són suggeriments que creiem que afavoriran el continuar 
treballant  i aprenent durant aquest dies de confinament i ens donen pistes de com afrontar la 
vivència d’estar en espais tancats, amb poques sortides a l’exterior i amb un contacte social 
reduït . 

 

Les mestres de primer, desitjant poder-nos retrobar ben aviat. 

Març 2020 
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Per completar el projecte de la família, els 

alumnes poden fer aquesta enquesta que aportarà 

més informació als aspectes personals  i de 

coneixement sobre ells mateixos. 

• Enquesta: Com era de petit/a 

1. A quina hora vaig néixer?________________ 

2. Tenia cabell?____________________________ 

3. Era maco/a?___________________________ 

4. Quina paraula vaig dir primer?___________ 

5. Prenia llet del pit o biberó?________________ 

6. Menjava farinetes?_______________________ 

7. M'agradava el xumet?____________________ 

8.  Dormia molt?__________________________ 

9.  Em posava moltes vegades malalt ?_________  

10. Plorava molt?__________________________ 

11. Anava en cotxet?________________________ 

12. M'agradava anar al parc?_________________ 

13. Anava a la platja?______________________ 

14. Era juganer/a?________________________ 

15. A què m'agradava jugar?________________ 

16.  Gatejava molt?________________________ 
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17  Tenia un nino per dormir?_____________ 

 Quin?__________________________________ 

 

Enganxa una fotografia de quan era petit o fes un 

dibuix. 
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LLEGIR CONTES EN CATALÀ  : 

Fer un petit treball sobre el que s'ha llegit 

 

Fitxa del llibre 

• Títol : 

• Autor:  

• Opinió: 

   m'ha agradat: SI NO 

• Explica de què va el conte i dibuixa-ho. 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 
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CUINEM 

Fer una recepta de cuina, escriu els ingredients i el 

procés d'elaboració. Dibuixem  o posem alguna imatge. 

Al tornar a la classe ho compartirem amb els 

companys.  

RECEPTA :_________________________ 

Ingredients: 

_______________________________¨____________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

 

Com ho fem: 

_______________________________¨____________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 
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Podem ampliar :  

• Fent un petit diari del que fem cada dia. 

•  Si marquem el dia en el calendari, fem 

referència a l' observació del temps 

meteorològic. 

• Escriure cartes o petits missatges a amics i 

familiars. 

• Fer llistes sobre qualsevol qüestió que ens 

interessi; amics, animals, esportistes, flors, 

festes tradicionals, aliments, objectes de casa, 

mobiliari del carrer, parts del cos... 

Ala tornada a l'escola començarem el projecte 

sobre els ocells  que relacionarem també amb el 

tema iniciat a principi de curs sobre el canvi 

climàtic. 

• Podeu començar buscant petites i senzilles  

informacions que siguin del seu interès 

referents a algun aspecte  dels ocells, atenent 

a qualsevol  classificació; ocells  propers, del 

pati, aquàtics, grans i  petits tipologia de nius, 

alimentació, morfologia (becs-potes)..... 

• Aprofitar les situacions quotidianes per 

plantejar i resoldre petits problemes basant-se 

en el raonament i  les operacions  

treballades. ( suma i resta, sense portar-ne) 
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• Practiqueu la numeració , també l'escriptura 

dels nombres. 

Fer sèries de 2 en 2, de 5 en 5.  Aquest curs 

arribem  al 100. 

• Jugar a jocs de cartes, al bingo, parxís, oca, jocs 

de memòria, dames, i altres jocs. 

• Fer creacions artístiques amb diferents 

materials pintant, retallant, decorant i fent 

servir la vostra imaginació.  

Recordeu el tema del projecte d'escola: El canvi 

climàtic: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.  

• Accedir al programari educatiu de Edu 365 i 

activitats J.clic.  

  

  

 


