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Benvolgudes famílies,  

Des del Consell de direcció de la Zona Rural Integrada que inclou les tres escoles de la 

ZER Montsant –Serra de Prades i l’Institut Escola Montsant de Cornudella, us comuniquem 

que s’ajorna la preinscripció escolar  per al curs 2020 – 2021 del segon cicle d’infantil, 

primària i secundària fins que es pugui garantir la seva realització en condicions de 

normalitat. Us mantindrem informats sobre els nous terminis de presentació de sol·licituds 

o d’altres informacions que ens arribin dels del Departament d’Educació. 

 

Un altre tema important aquests dies és l’atenció als alumnes, per aquest motiu us 

compartim una pàgina web on trobareu recursos i activitats per a treballar aquests dies 

a casa amb els vostres fills i filles. Són activitats d’autoaprenentatge per a tots els nivells 

educatius: infantil, primària, ESO i Batxillerat. El link per accedir a les activitats online és el 

següent: http://www.edu365.cat/ 

També us adjuntem un seguit de recomanacions que us ajudaran a mantenir una rutina 

i uns hàbits a casa. Cal destacar que són recomanacions, no activitats avaluables, per 

tant només són propostes que us ajudaran a passar temps amb els vostres fills i filles i a 

mantenir l’hàbit de treball i d’estudi de cada dia.  

 

ORIENTACIONS PER A L’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 

Cal compaginar temps de joc autònom en què l’infant decideixi què vol fer i com, amb 

temps i activitats compartides amb l’adult.  

Per al temps de joc autònom hem de posar a l’abast de l’infant materials diversos amb 

els quals pugui elaborar el seu joc: materials per fer construccions, objectes o robes que 

serveixin per disfressar-se, materials inespecífics (conquilles, bastons, peces de fusta, 

envasos…), titelles, ninos, cuinetes, contes, fulls, estris d’escriptura... 

 Pel que fa a les activitats compartides amb l’adult podem fer diferents propostes que 

ajuden al desenvolupament de les seves capacitats. Per exemple:  

 

http://www.edu365.cat/


● Activitats de comunicació:  

Llegir contes, demanar als infants que ens els expliquin després, que els acabin de forma 

diferent…  Mirar contes del web de TV3: https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/ 

Realitzar un diari i anar-hi incorporant: les anècdotes del dia, retalls d’imatges, petites 

converses, dibuixos, retalls de paraules de catàlegs…  

Triar una història o conte i representar-lo amb titelles o escenificant-lo. Inventar històries, 

dibuixar-les, escriure què hi passa (com ho vulguin escriure).  

● Activitats d’experimentació, en podeu trobar alguns exemples a:  

- Manual de experimentos: https://www.slideshare.net/edelinbravo29/manual-de-experimentos-preescolar 

- Dinamiks: https://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/ 

● Jocs de taula: Parxís, sudoku, trencaclosques, jocs de cartes, escacs, etc 

 ● Activitats en entorns digitals: Enregistrar un àudio o un vídeo amb un conte, una 

cançó o un relat amb l’infant com a protagonista, i escoltar-lo o veure’l.  

● Col.laborar en les tasques de la llar: Ajudar en la preparació del menjar: pelar fruita, 

preparar amanides, preparar el berenar… Endreçar l’habitació, parar taula i recollir-la, 

plegar i classificar la roba...  

 

Activitats específiques d’Educació Primària 

● Activitats de l’àmbit lingüístic:  

Redactar un diari explicant que han fet, anècdotes del dia, retalls d’imatges, com s’han 

sentit… durant els dies que no han anat a l’escola. Pot ser un diari virtual amb enllaços, 

vídeos...  Escriure contes, històries, cançons, còmics, poemes… (en diferents idiomes).  

Escoltar audiollibres i llegir contes, llibres, demanar als infants que ens els expliquin 

després, que els acabin de forma diferent, que canvïin algun personatge…  

Visualitzar pel·lícules i altres programes com: InfoK, Dinamiks, Manduka, Una mà de 

contes, Què, qui, com? Fish&Chips i recollir en el diari idees o aspectes destacats.  

 Visitar museus virtuals i fer relats, dibuixos... de la visita. Buscar informació d’alguna obra 

que els hagi interessat.  

 

 ● Activitats de l’àmbit matemàtic:  

Gràfica de temperatures. Recull sistemàtic de la temperatura que marca el termòmetre 

cada dia a una mateixa hora del dia durant dues o tres setmanes. En acabar es pot fer 

una gràfica que reculli aquestes dades tot indicant la mitjana i explicar què s’hi observa. 

Si no es disposa de termòmetre es pot consultar la pàgina web del Servei Meteorològic 

de Catalunya.  

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/
https://www.slideshare.net/edelinbravo29/manual-de-experimentos-preescolar
https://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/


Recull fotogràfic de formes geomètriques. Àlbum fotogràfic que recull fotografies 

d’elements que podem observar, quotidians, indicant les principals formes geomètriques 

que hi trobem.  

Recollida de dades horàries. Recull sistemàtic de dades horàries durant una setmana 

per a la realització d’una gràfica: temps de dormir, temps de jugar, temps de lectura, 

temps de veure la tele, etc.  

On és més barat? Fer una llista de coses que voldríem comprar anotant el preu que té 

en diferents botigues online. Identificar quin és el preu més barat, el més car i la 

diferència de diners que ens podríem estalviar si compréssim el més barat.   

● Activitats de l’àmbit de coneixement del medi:  

Els virus: Què són? Com són? Quins tipus hi ha? Què és el coronavirus? A qui afecta? A 

totes les franges d’edat? A tots els països? Visitar ciutats i llocs del món a través del 

Google Earth. 

● Activitat d’experimentació i art: Manual de experimentos preescolar Edelin Bravo 

Jugar amb jocs de taula, puzzles, tangram, lego, robots, maquetes…  

● Suport a les tasques de la casa: col·laborar en la neteja de la llar, ajudar en la 

preparació del menjar: pelar fruita, preparar amanides, fer el berenar… Parar taula i 

recollir-la, plegar i classificar la roba... 

 

Finalment, des dels equips directius us volem transmetre calma i serenor. Nosaltres 

mantenim el contacte diari amb el Director de Serveis Territorials del Departament 

d’Educació, alhora que estem treballant de forma coordinada i en equip amb tots els 

docents de la nostra zona per tal de garantir una bona atenció a les famílies i als 

alumnes.  

Per tant, restarem pendents de les instruccions que ens van arribant des del 

Departament d’Educació i us mantindrem informats de les novetats que vagin sorgint 

referent a aquest tema i d’altres temes importants. 

 

Us recordem que teniu a la vostra disposició el correu electrònic dels centres educatius 

per a transmetre qualsevol dubte que necessiteu resoldre.  

Moltes gràcies per la vostra comprensió i col·laboració. 

 

Consell de direcció i equip de mestres de la Zona Rural Integrada 


