
Benvolgudes famílies,   

Ja sabem que aquests dies de confinament a casa poden ser una mica difícils amb els infants. 
La seva energia i ganes d’acció es veuen reduïdes a les opcions que els hi permet la seva llar. 
Per aquest motiu, les mestres d’Educació Infantil hem fet un recull diferents enllaços i activitats 
que podeu fer amb els vostres infants aquests dies per ajudar-los a portar una mica millor el 
confinament i, a més, repassar alguns dels continguts que es treballen a l’aula. 

ENLLAÇOS 

- https://arbolabc.com/ 
- http://www.edu365.cat/infantil/ 
- https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/las-mejores-apps-para-educacion-infantil/ 
- https://natibergada.cat/recursos-educatius-per-aprendre-des-de-casa 
- https://criatures.ara.cat/oci/jocs-jugar-casa_0_1621637993.html 

ACTIVITATS 

 
 
 MATEMÀTIQUES! 
 
 
 
 
 

 

Amb coses que tingueu per casa es poden treballar: 

- Classificacions: per color, per tipus, per forma... (es pot aprofitar l’hora de posar la 
rentadora, d’estendre, de recollir...) 

- Series: treballar la continuïtat d’una sèrie (macarró – galet – macarró –galet...) 
- Numeració: jocs com el bingo, la oca (comptatge de caselles), el dòmino, memory,  fer 

correspondre el número amb una quantitat (el número 2 amb un parell de sabates, per 
exemple). 

 

 
 
QUÈ ÉS TOT AIXÒ? EL NOSTRE ENTORN 
 
 
 
 
 

- Plantar llegums en cotó fluix i observar com creix amb el pas dels dies. 
- Diferents materials que es puguin tenir a l’abast per manipular (farina, pa ratllat, aigua, 

pasta, sorra, pedres...) amb estris de cuina (culleres, embuts, sedassos, carmanyoles, 
pots petits...).  



 

 
 
EM MOC!! 
 
 
 
 

 

Una de les coses que més caracteritza els nostres petits és la seva necessitat de moviment. 
Algunes propostes són, sempre que l’espai ho permeti: 

- Fer petites activitats amb objectes que hi hagi per casa: passar pilota rodada, saltar, 
moure’s imitant alguns animals, jocs de punteria, ballar... 

- Fer seguiment compartit d’una sessió de ball o de moviment corporal per a infants: 
o Ioga per a nens à https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog 
o Just Dance Kids à https://www.youtube.com/watch?v=IxF0iayJR-s 

- Facilitar, dins el possible, tota activitat de moviment espontània a casa.  
- Treballar motricitat de la mà amb grafisme com ara fer caminets amb diferents materials 

(pinzells, retoladors, pedres, sobre farina...). 

 

 
 
DEIXANT VOLAR LA CREATIVITAT!! 
 
 
 
 

 
- Deixeu espai també per a què els vostres petits facin propostes, creïn amb diferents 

materials i gaudeixin experimentant. 
- L’activitat lliure és essencial en el seu desenvolupament:  

o Construccions amb diferents objectes de casa (joguines, envasos que 
s’acaben...). 

o Dibuixos i manualitats creatives (collage, pintura, dibuix, pintar pedres, cartrons, 
retallar i enganxar envasos buits, etc.). 

o Jocs de representació (mares i pares, cuineta, botiga, camping, amb ninos...) 

 

 

 

 

 



 
 
 
ENVOLTATS DE LLETRES!  
 
 
 
 

 
- Jocs orals com el veo veo, enllaçar paraules amb la última lletra o síl·laba de la paraula 

anterior, pensar paraules sobre un tema (animals, fruites...). 
- Petit diari amb paraules significatives de que es va fent cada dia. 
- Repàs de les lletres del nom. 
- Buscar paraules que continguin una lletra. 
- Mirar contes, explicar històries, parlar dels personatges, inventar principis, finals... 
- Fer lletres amb plastilina, pasta de sal (2 parts de farina, 1 de sal i aigua) 

 

 
 
 
ALTRES ACTIVITATS 
 
 
 

 
- Mirar pel·lícules en família. 
- Elaborar receptes senzilles. 
- Jugar junts. 
- Riure. 
- Gaudir del temps plegats. 
- Fomentar l’autonomia en les activitats que siguin possibles (vestir-se i dutxar-se sols, fer 

els àpats sols, recollida de les joguines, parar taula i totes les que se us acudeixin que 
estiguin dins les possibilitats dels vostres infants). 

- Procureu limitar el temps que els vostres petits estan davant les pantalles...hi ha moltes 
coses a fer!! 

 

Fins aquí la nostra proposta, esperem que us sigui d’ajuda. De ben segur ho esteu fent genial 
aquests dies i tindreu moltes més idees per fer amb els vostres fills i filles. 


