
 

 

Hola famílies,  

Aquests dies seran un gran repte per a la vida familiar però també poden ser 

una gran oportunitat. Aprofitem per corresponsabilitzar els infants promovent la 

seva participació en l’organització dels horaris i les rutines familiars. És 

important mantenir-les tant com sigui possible, tot i que caldrà ser flexibles i 

tenir grans dosis de paciència i empatia.  

Una estratègia útil i participativa pot ser crear un calendari amb dibuixos i 

franges horàries per establir quin temps dedicarem a les tasques de la llar, a 

les tasques escolars, a jugar, a treballar (en el cas dels adults que puguin 

teletreballar), a dormir, a les pantalles, etc 

A més a més, creiem que és essencial estimular el joc lliure el màxim de temps 
possible, ja que és a partir d’aquests que els infants creixen i es desenvolupen 
amb més naturalitat i salut. Una bona manera d’estimular el joc lliure és tenir 
els espais de joc preparats, potser per diferents racons d’activitat i posar 
música ambiental relaxant per ajudar a la fluïdesa del joc i la concentració dels 
infants. 
 
A part d’aquestes premisses generals, aquí teniu algunes idees creatives 

d’activitats, jocs i experiments perquè siguin uns dies divertits i amb infinitat 

d’oportunitats per aprendre, créixer i conviure amb bon humor: 

 En aquesta pàgina hi trobaràs una sèrie d’activitats que 
et seran útils per millorar la teva lectura. Aprendràs a 
llegir més de pressa  i comprendràs millor el que 
llegeixes. Les activitats estan repartides en tres nivells: 
Comença a córrer, mig fons i marató. 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index
.html     

 

Una pàgina web que conté un recull d’activitats per 
practicar l’ortografia. Hi ha tres nivells de dificultat. 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/ind
ex.html 

 

https://escoles.fundesplai.org/blog/petita-infancia/la-magia-del-joc-lliure/
http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html


 

 
 

 

 
 
 

I, no us oblideu del  
Cavall Fort ¡!! 

 

 

 

Per escriure? Podeu escriure tant en català com en 
castellà. 

- Podeu fer un diari de confinament
- Una recepta de cuina. 
- Explicar alguna notícia de l’Infok
- Si us inventeu algun joc. 

  

 

 

En aquesta adreça hi teniu un munt d’exercicis per fer i 
practicar, que no se us obliden les mates!!!.
N’hi ha alguns que no funcionen si no et baixes un 
programa, però n’hi ha força que sí.  
http://www.cristic.com/3o-y-4o-de-
primaria/matematicas/?lang=ca 
 
 

 

Art attack 

En aquest canal de youtube podràs descobrir un 
gran recull de vídeos per crear les teves manualitats.

 

 

TV3 – Veterinaris. Trobaràs tots els vídeos en 
aquest canal de youtube 

Veterinaris és una sèrie que va ser emesa a TV3. Els 
protagonistes d’aquesta sèrie són diferents animals als 
quals els veterinaris els curen. 

També podeu fer un resum dels capítols que mireu i un 
dibuix de l’animal que us ha agradat més del capítol.

 

 

Hi trobareu jocs, manualitats, experiments, receptes 
de cuina… Us podreu descarregar els pdfs lliurement i 
fer totes aquestes activitats a casa. 

Pareu molta atenció, perquè cada dia hi posen alguna 
proposta nova! 

https://cavallfort.cat/jo-em-quedo-a-casa/
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