
 

 
 

VIOLETA 

 
 
 
Si el que busqueu avui és calma i serenitat, aquí teniu alguns recursos que us poden ajudar                 

a trobar-la, tant als vostres fill i filles com potser també a vosaltres. El nostre objectiu serà el                  

benestar, tant important en aquests moments!  

 

 

ESCOLLIU L’ACTIVITAT QUE US VINGUI DE GUST FER AVUI… 

 

 
2a entrega 

L’ESPAI DE LA CALMA 

ESCOLTEM CONTES 

IOGA 

PARLEM DE LES NOSTRES EMOCIONS 

ARTISTES LLIURES 

FEM UN RAM DE FLORS 

1a entrega 

JOC LLIURE 

IOGA PER NENS I NENES 

TRANQUILS I ATENTS COM UNA GRANOTA 

FEM UNA CABANA 

DIBUIXEM i PINTEM! 

CONTES PER (COMENÇAR A) ENTENDRE LA MORT 
 

 



ACTIVITATS 2a ENTREGA 

 

 

★ L’ESPAI DE LA CALMA 
Us proposem crear un espai de la calma a casa per ajudar als nens a construir el seu                  

concepte d’autonomia, seguretat i concepte de soledat. 

Creiem que és important que trobin un espai per gaudir de la soledat.  

Seria bo que expliquem als nens i nenes que estar sol no és dolent, i que tots                 

necessitem el nostre espai, per descansar, relaxar-nos o fins i tot avorrir-nos.  

 

➔ QUÈ NECESSITEM PER CREAR UN ESPAI DE LA CALMA 

 

A continuació us expliquem algunes dinàmiques per       

poder dur a terme en aquest raconet.  

 

 

➔ MEDITACIÓ PER A NENS I NENES 

➔ CONNECTEM AMB LA RESPIRACIÓ  

➔ CANÇÓ FLOR MÁGICA 

 

 

★ ESCOLTEM CONTES 
 

Els contes ens fan generar imatges i mons sencers, ens fan conèixer personatges             

misteriosos, ens transporten a rondalles fantàstiques. Les vivim a través de les paraules             

les revivim a partir del record un cop s’han acabat. Aquest llegat ens durarà per tota la                 

vida.  

Si voleu que els vostres fills puguin escoltar algunes d’aquestes històries, aquí us en              

deixem unes quantes. 

 

CONTES EXPLICATS PER LES TUTORES 

 

➔ EL MONSTRE ENCAPUTXAT Steve Antony 

https://blocs.xtec.cat/recursosee/2018/07/25/com-fer-un-raco-de-la-calma/https://blocs.xtec.cat/recursosee/2018/07/25/com-fer-un-raco-de-la-calma/
https://www.youtube.com/watch?v=xYaHpgZL5yU&t=132s
https://www.youtube.com/watch?v=Eg_5ax242rQ
https://www.youtube.com/watch?v=4EamdMtfpsY
https://www.youtube.com/watch?v=JJRJ9DSlC3M


Tres amics, un eriçó, un esquirol i un ratolí, caminen junts per la ciutat perquè               

han sentit que hi ha un monstre encaputxat que fa molta por. Però ells no en                

tenen. 

 

➔ LA MARTA I LA XOCOLATA. Lia Bertran 

En aquesta història tan dolça i llaminera la Marta ens mostrarà la seva part              

més creativa i emprenedora. A més, podrem reflexionar de la importància de            

tenir una bona alimentació.  

 

➔ SHHH! TENIM UN PLA. Chris Haughton 

Qui ha dit que els grans sempre tenen les millors estratègies? Els petits tenim              

molt bones pensades! 

 

➔ LA LLEGENDA DE SANT JORDI 

Amb aquest conte podrem escoltar “La llegenda de Sant Jordi” i veure els             

efectes especials com si estiguéssim a dins la història. 

 

ALTRES CONTES 

 

➔ YO VOY CONMIGO. Raquel Díaz Raguera. 

Val la pena canviar la nostra manera de ser per ser acceptats pels altres?              

Una història que ens parla de la importància de l’autoestima, de l’acceptació i             

la construcció de la identitat.  

 

 

➔ DE QUÈ FA GUST LA LLUNA? Michael Grejniec 

Qui no ha volgut provar mai la lluna? Els animals d’aquesta història ho volen              

fer, però només ho aconseguiran si s’ajuden entre ells. Una bonica i dolça             

història que ens parla del valor de l’amistat.  

 

➔ LES PRINCESES TAMBÉ ES TIREN PETS? Ilan Brenman 

Una història molt divertida que trenca amb estereotips i amb la perfecció de             

les princeses.  

 

 

 

 

https://youtu.be/WignyVo14Xo
https://www.youtube.com/watch?v=k-a4n5RkXXA&t=6s
https://agora.xtec.cat/esc-massanet/general/p3-erugues-repte-4-mexpliques-un-conte/
https://www.youtube.com/watch?v=jrpxixzQ790&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AkKl8GPBx98&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KGs8wmVgrnI


➔ LA NIT DELS PIRATES. Peter Harris 

Us animeu a aventurar-vos en un vaixell pirata tripulat per grans capitanes?            

Som-hi, acompanyeu-nos a descobrir tresors amagats! 

 

➔ L’ARBRE DELS RECORDS. Britta Teckentrup 

 

Aquest conte ens fa pensar d’una manera dolça, suau i molt acurada en el              

final natural que tots tenim, i a la vegada, ens ajuda a recordar aquells sers               

estimats. Ens permet recordar que d’alguna manera sempre estan amb          

nosaltres.  

 

➔ DE QUIN COLOR ÉS UN PETÓ? Rocío Bonilla 

Aquesta divertida i entranyable història uneix dues de les coses que més            

agraden als més petits: els colors i els petons. La Minimoni té aquella             

curiositat innata més desperta que mai: pregunta i pregunta perquè vol           

saber-ho tot.  

 

★ IOGA 
 
 
El ioga infantil és una manera divertida que els         

nens/es desenvolupin les seves personalitats en      

un entorn positiu i sense competitivitat. 

El ioga proporciona instruments als nens/es per       

preparar-los a ser feliços i a sentir-se més        

harmònics amb sí mateixos, ja que augmenta       

l’autoestima i la confiança. 

 
★ YOGA FOR KIDS 

★ Ioga per nens (TV3) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S-NPVzP-TJo
https://www.youtube.com/watch?v=ABOVyCsb-6c
https://www.youtube.com/watch?v=8k5Wl-v_fpM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=X655B4ISakg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bm8zB6az3Gw


★ PARLEM DE LES NOSTRES EMOCIONS  
A l’escola durant les estones de l’assemblea ens asseiem         

tots junts i compartim. Però primer de tot necessitem crear un           

ambient tranquil i calmat. Aquí us deixem els passos que a           

vegades seguim per si ho voleu fer a casa: 

 

1. Escolliu un lloc tranquil i amb poca llum. Us assenteu          

fent una rotllana i al mig hi col·loqueu l’espelma         

encesa. Poseu de fons una música relaxant. 

 

2. Tanquem els ulls i respirem, agafant aire pel nas i treient-lo per la boca. Proposem               

pensar en alguna cosa que ens faci molt feliços.  

 

3. Deixem passar 3 minuts i obrim els ulls. Parlem de les diferents coses que hem               

pensat que ens fan feliços i demanem el perquè. 

 

Cada vegada que fem l’assemblea podem proposar un cosa diferent: Què ens fa por? Què               

ens fa estar tristos?  

 

Us deixem també un conte molt conegut i algunes fitxes que ens            

poden ajudar a parlar de les emocions 

 

➔ TEATRE: EL MONSTRE DE COLORS 

➔ ACTIVITATS DEL MONSTRE DE COLORS  

 
★ ARTISTES LLIURES 
 

Aquí teniu algunes propostes perquè els vostres fills i filles facin d’artistes lliurement! 

 

➔ Pintem amb aigua 

Només necessiteu un pinzell, un pot d’aigua i una superfície a l’exterior. Així podran              

experimentar què passa quan la pintura és aigua. 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r8oZDzASmBE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S12aUur2oNqMYq_R9QLbO6YhNSm2Hf27
https://www.manualidadesinfantiles.org/pintar-con-agua


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➔ Fem pasta de sal 

El vostre fill o filla pot gaudir fent primer la barreja, després divertir-se modelant i 

finalment, un cop seca, disfrutar decorant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

★ FEM UN RAM DE FLORS 
Aquests dies que molt sortiu a fer algun passeig, us haureu adonat de la quanitat de                

flors que hi ha al nostre entorn. Que us sembla si decoreu algun pot de vidre que                 

tingueu per casa i el transformeu en un gerro?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ou0dZsqmwk


El podeu decorar amb cintes adhesives, gomets, enganxar-li papers amb cola blanca,            

afegir-ho globus... 

 

En aquest gerro hi podreu posar algun ram de flors silvestres que recolliu durant algun               

passeig. I així, cada vegada que els més petits el vegin, els hi vindrà al cap el moment                  

relaxant i agradable que vau passar junts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

ACTIVITATS 1a ENTREGA 

 
★ JOC LLIURE 

Podeu deixar que ell o ella decideixi a què vol jugar. Es bo també deixar espais en els                  

que puguin prendre decisions pròpies. Això pot ajudar-lo a sentir-se en calma. Pot ser              

jugar amb joguines que ja té o també podeu donar-los material de rebuig i que inventin. 

 

 

★ IOGA PER NENS I NENES 
Aquest vídeos mostren als nens i nenes com fer ioga d’una manera divertida,             

comparant les postures amb les d’animals que ells i elles coneixen.  

 

YOGA para niños - Las posturas de los animales del mar - Tutorial para practicar yoga 

Yoga para niños con animales - Smile and Learn 

EL CONTE DE LES PAPALLONES 

 

 

★ TRANQUILS I ATENTS COM UNA GRANOTA 
Durant aquests dies que estem visquent, els nens i nenes poden estar            

nerviosos i tal com ens passa als adults, els hi venen millions d’idees i              

pensaments al cap. Alguns poden ser agradables, però d’altres no tant.           

Com podem fer que la nostra ment deixi de parlar?  

 

Eline Snel ens proposa diferents activitats i dinàmiques de Mindfulness en el seu llibre              

Atents i tranquils com una granota.  

No tenim accés al llibre, però sí que estan disponibles les meditacions que l’autora              

proposa.  

 

https://www.letraskairos.com/guia-practica-tranquils-atents-com-una-granota 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://www.letraskairos.com/guia-practica-tranquils-atents-com-una-granota


★ FEM UNA CABANA 
Podem destinar un petit espai de casa que no sigui de pas per construir-hi una cabana.                

Amb un llençol, algunes pinces d’estendre la roba i un parell de coixins, els nens i                

nenes poden crear un espai propi, al que poden recórrer quan necessitin un moment de               

calma o tinguin ganes d’estar sols una estoneta. 

A dins també i pot posar contes, alguna joguina i fins i tot, si es pot quedar fosca, pot                   

tenir-hi llanternes per jugar amb la llum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ DIBUIXEM i PINTEM! 
Dibuixar i pintar és una activitat que els infants poden fer de            

manera autònoma i que els sol relaxar i calmar. Podeu          

proposar-li fer-ho de manera lliure o si no, aquí teniu altres           

opcions... 

 



VIRTUALMENT 

➔ Dibuixo sobre sorra 

➔ Sóc Jakson Pollock 

➔ Dibuixos de primavera 

 

SOBRE PAPER (per descarregar i imprimir) 

➔ Mandales infantils 

 

ALTRES SUPORTS 

➔ Traços sobre… 

 

 

★ CONTES PER (COMENÇAR A) ENTENDRE LA MORT 
Malauradament, aquesta pandèmia està provocant la mort de persones i podria ser que             

alguna sigui del vostre entorn. Si és així, us enviem tot el nostre ànim i us voldriem                 

acompanyar facilitant-vos diversos contes que poden ajudar als més petits a començar            

entendre la mort. 

 

➔ CONTES QUE PARLEN SOBRE LA MORT 

 

http://www.thekirankumar.com/blog/wp-content/uploads/sandwriting.html
http://www.edu365.cat/infantil/pinta/jackson/index.html
http://www.sheppardsoftware.com/scienceforkids/seasons/spring.htm
http://www.colorear.net/dibujos/colorear-Mandalas-209.html
http://www.pequefelicidad.com/2016/02/ideas-sensoriales-que-preparan-para-la.html
https://drive.google.com/open?id=1a1RRmvzQUBREDx--efTSqaDjq_azBGve

