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Benvolguts pares i mares, 

Aquests dies estaria molt bé que els nens/es no perdessin l’hàbit 

de seguir algunes de les tasques educatives que no es podran fer a 

les aules. Avorrir-nos és clau per a fer volar la imaginació però 

intentar seguir unes rutines i uns horaris ajudaran a passar millor 

el temps. 

Us proposem una sèrie de recursos i idees per fer amb els vostres 

fills/es al llarg d’aquest dies.  

Recursos que poden fer o utilitzar els nens/es sols i recursos on 

necessitaran la vostra ajuda. En funció de l’organització es pot anar 

combinant. També cal dir que és un recull per tot infantil i per tant 

les activitats s’aniran adaptant a l’edat dels vostres fills. 

 

1. FER MANUALITATS. 

Mandales, pintura de dits, temperes, aquarel·les, fang, 

plastilina, gomets, pintar pedres, etc.. 

 

2. MIRAR I LLEGIR CONTES. 

A part de llegir i mirar els contes dels quals disposeu a casa, 

us passem aquets enllaç on hi trobareu contes molt 

interessants. 

Una mà de contes 

https://www.youtube.com/watch?v=TdrqshVs1no&list=PLAEgy

hwFFlNrvvhzFz3jyiqSber_XOJFp 

 

3. MOLTA MÚSICA. 

Escoltar molta música, ballar i inventar cançons. 

En aquest enllaç trobareu el cançoner del curs passat. Els 

nens/es coneixen moltes d’aquestes cançons. 

https://www.youtube.com/watch?v=TdrqshVs1no&list=PLAEgyhwFFlNrvvhzFz3jyiqSber_XOJFp
https://www.youtube.com/watch?v=TdrqshVs1no&list=PLAEgyhwFFlNrvvhzFz3jyiqSber_XOJFp


http://escolajoseparques.blogspot.com/2019/06/canconer-

infantil-2018-2019.html  

 

4. UNA ESTONA DE VIDEOJOCS O PANTALLES. 

Recomanem una estoneta d’ús de la pantalla. Es pot controlar 

amb un rellotge de sorra si es disposa, i sinó amb una 

alarma.  

L’INFK és una web on hi trobareu informació i idees 

interessants. 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/ 

També es pot veure cada dia a les 19:30h. 

 

5. CUINAR EN FAMÍLIA. 

Cal aprofitar aquests dies per fer tota mena de receptes: 

amanides, macedònies, galetes, pastissos, etc.. 

 

6. JOCS DE MOVIMENT. 

Jugar a fet i amagar per les habitacions; el joc d’endevinar 

pel·lícules,; amagar objectes per la casa i jugar al fred i 

calent; joc de les cadires ; pica paret, etc.. 

 

7. FER IOGA, MEDITACIÓ I RELAXACIÓ. 

Durant aquests dies hi pot haver una estoneta on els infants 

puguin practicar ioga o meditació.  

Molt recomanable el llibre Tranquils i atents com una granota 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u2I02YbMcdo&list=PLwZk

NPWVRDvDeSf8Vs_CMFD14gxk9uGBk 

Al  youtube trobareu diversos enllaços. 

 

8. EL BAGUL DE LES DISFRESSES. 

Organitzar una caixa amb disfresses de tots els tipus i mides 

perquè puguin experimentar. Afegir roba i complements 

d’adult, barrets gorres, mocadors, sabates, teles de diferents 

colors i mides, etc… 

 

9. CREACIONS AMB MATERIAL RECICLAT. 

Es pot utilitzar tot tipus de material reciclat: capses de cartró, 

paper de diari, tetrabricks ben nets, ampolles, taps de plàstic, 

etc.. per construir objectes, joguines o invents. Per exemple: 

http://escolajoseparques.blogspot.com/2019/06/canconer-infantil-2018-2019.html
http://escolajoseparques.blogspot.com/2019/06/canconer-infantil-2018-2019.html
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/
https://www.youtube.com/watch?v=u2I02YbMcdo&list=PLwZkNPWVRDvDeSf8Vs_CMFD14gxk9uGBk
https://www.youtube.com/watch?v=u2I02YbMcdo&list=PLwZkNPWVRDvDeSf8Vs_CMFD14gxk9uGBk


vaixell, un castell, una granja, una cabana, una torre, un 

capgròs, un coet, etc... 

 

10. FER TEATRE. 

En algun racó de casa es pot muntar un escenari improvisat, 

penjar una cortina i afavorir que els nens facin obres de 

teatre . Es pot fabricar titelles de dit. 

 

11. PROPOSAR UN REPTE CADA DIA. 

La idea de proposar un repte diari pot motivar i despertar 

curiositat als infants. Alguns dels reptes podrien ser. 

- Fer alguna de les activitats que hem anat dient. 

- Prepara un regal casolà pels avis, o altres familiars. 

- Fer una fila a terra de mitjons encadenats, quants metres 

farà de llarg? 

- Inventar-se una cançó amb lletra divertida que parli de la 

vostra família. 

- Endreça joguines i triar les que no es fan servir per donar. 

- Comptar quants objectes de color blau hi ha en tota la casa. 

 

12. ALTRES ACTIVITATS 

Dibuix lliure. 
Retallar paper o estripar-lo amb els dits i fer un dibuix 
enganxant-lo sobre un full. 
Retallar amb tisores. 
Jugar amb plastilina o fang. 
Resseguir algunes sanefes. 
Fer trencaclosques. 
Repassar números del 0 al 9 (segons l’edat). 
Construir, escriure alguna paraula o frase (segons l’edat). 
Repassar el nom propi i el dels companys. 
 
 

13. PROGRAMA SI 
Ja sabeu que l’escola ja fa uns anys que treballa amb el 

Programa de salut integral a l’escola. El qual es fonamenta en 

quatre pilars:  

- Adquisició d’hàbits d’alimentació saludable. 

- Pràctica d’activitat física. 

- Coneixement del funcionament del cos i del cor. 



- Educació emocional 

https://www.programasi.org/ 
 
Us adjuntem l’usuari i contraseny per accedir-hi: 
 

Usuari: FAM25001321 
Contrasenya: FAM25001321OQ 
 
Amb totes aquestes activitats es treballarà la lectura, l’escriptura, 

les matemàtiques, la psicomotricitat fina i gruixuda, 

desenvolupament de les capacitats escèniques i moltes habilitats i 

capacitats més.   

SALUT I CALMA!!! 

Una abraçada, 

L’equip de mestres d’educació infantil  

 

 

https://www.programasi.org/

