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PROPOSTES D’ESTIU D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 

 
Sabem que, per a molts de vosaltres, és una preocupació saber com omplir les hores 

lliures de què disposen els vostres fills i filles durant les vacances.  

Des de l’escola volíem fer algunes propostes d’activitats que poden afavorir el 

desenvolupament del vostre fill/a: 

 
a. Aspectes personals 

Per tal que desenvolupin el seu caràcter i la seva manera de fer de forma positiva us 

recomanem: 

- Ajudar a augmentar l’autoestima. Valorar el que fa. Afavorir la sensació de ser 

competent fent les coses. 

- Donar responsabilitats (ajudar parar taula, recollir l’habitació…) 

- Afavorir  les situacions de comunicació (compartir, comentar, parlar...). 

- Posar límits. 

 
b. Desenvolupament motriu 

Per tal d’afavorir el desenvolupament de la motricitat fina, la precisió i la força de les mans 

i els dits podeu fer les següents activitats: 

- Jocs que requereixen precisió i domini de la motricitat fina: modelatge (fang, 

plastilina...), retallar i pintar. 

- Fer collarets amb plastilina, fang, pasta, boletes... 

- Fer castells a la platja i circuits amb aigua. 

- Fer construccions. 

- Patinar, anar en bici, fer carreres… 

 
c. Dimensió cognitiva i lingüística 

- Estimular les capacitats del pensament a través de jocs: observar, classificar, 

comparar, imaginar, crear... Alguns exemples: 

- Comptar objectes (petxines, tovalloles...) 

- Escoltar contes i explicar-ne algun que coneguin. 

- Descriure un paisatge. 



- Escriure una postal, fer llistes… 

- Llegir alguns contes, jugar a llegir rètols… 

 

d. Dimensió artística 

L’estiu també és un bon moment per estimular la creativitat! Aquí teniu alguns exemples 

de coses que podeu fer: 

- Fer pintura (aquarel·les, pintura de dits...). 

- Fer collage amb materials variats. 

- Modelar amb plastilina, pasta de sal, fang… 

 
e. Dimensió  digital 

Per afavorir la competència digital us proposem algunes idees: 

- Podeu visitar algunes webs de caràcter educatiu com ara: edu365.cat, 

poissonrouge.com, edu3.cat… 

- Fer fotografies i vídeos de coses que ens agradin.  

 

f. Dimensió social i cultural 

Participar en activitats que promouen el desenvolupament de la sociabilitat, com per 

exemple: 

- Anar d’excursió, a la muntanya... 

- Visitar museus de valor artístic, cultural, científic... 

- Jugar al parc, a la plaça... amb els amics i amigues; fer nous amics. 

- Jugar a jocs de taula. 

- Cantar i ballar amb amics i amigues. 

- Jugar, riure, gaudir de les vacances!!! 

 

 

Que passeu molt bones vacances! 
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