
BENVOLGUDES  FAMÍLIES 

Desitgem que estigueu bé en aquests moments tan excepcionals que estem vivint.  

Des de l’equip d’Infantil us volem recordar  uns recursos que teniu a l’abast per compartir 

estones amb les vostres fills i filles en aquests dies. Recursos que ajuden a reforçar els 

aprenentatges que treballem a l’escola.  

 

Per començar, és positiu establir unes rutines diàries de treball-joc escolars. I algunes idees 

per fer en aquestes estones són: 

- Mirar al calendari el dia de la setmana que som i el número. En el cas de P5 el mes 

també. 

- Treballar la numeració i el càlcul mental amb situacions quotidianes i properes als 

nens i nenes. 

- Jugar amb gomets, modelar amb plastilina, enfilar macarrons, i diversos jocs per 

millorar la psicomotricitat fina. 

- Construir coses amb materials-envasos que no feu servir. 

- Jugar amb globus, instruments (flautes, xiulets,...), fer bombolles, bufar paperets, 

bufar gotes de pintura per fer dibuixos,... per tal de treballar i estimular el 

llenguatge. 

- Fer puzles, i jugar amb ells a jocs de taula: oca, memoris, parxís, cartes, “uno”, 

dòminos, ... 

- Dibuixar, i en els casos de P4 i P5  i posar el títol (amb o sense la vostra ajuda, 

segons ho necessiti), el nom dels diferents elements que hi surten al dibuix,... 

- Poden dibuixar construccions fetes per ells o elles amb les joguines de casa. 

- Compartir contes. Mirar, escoltar, i explicar (aquells que ells i elles coneixen).  

Mireu “Una ma de contes” a you tube.  

- Practicar l’escriptura: el seu nom en els dibuixos, el dia (P4), el dia i el mes (P5) per 

fer un recull de dibuixos en aquests dies de confinament. També poden enumerar-

escriure ingredients de receptes de pastissos, postres originals, que podeu fer 

junts, etc. 

- Els nens i les nenes de P5 poden inventar i escriure una frase i fer un dibuix (per 

adjuntar al llibre de les frases que tenen a la classe).  

- P5 també pot fer-escriure una llista dels contes que els agraden després d’explicar 

perquè els agrada. 

- També els més grans poden fer llistes d’allò que els agradaria fer, o que ja han fet. 

Podeu fer horaris i distribuir aquestes activitats al llarg del dia/setmana,... 

- En el Symbaloo teniu un recull de les activitats que fan a l’escola. Entreu a la web i 

trobareu el link. 

Per últim establiu petites responsabilitats que hagin de portar a terme, com ara, vestir-se 

sols, recollir les joguines i la seva habitació, ajudar i col·laborar amb les tasques a casa que 

puguin fer,... 


