
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomanacions. 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Prim 



Durant aquest confinament a casa, moltes de nosaltres no sabem com afrontar les hores que 

tenim al davant amb els nostres fills i filles. Davant d’aquesta situació hem d’estar tranquils i 

intentar que hi hagi un clima de benestar a la família i a la llar, ja que el més important és estar el 

més estables possible a nivell emocional. 

Des de l’escola Prim us volem ajudar  

amb algunes pautes senzilles.  

 

RUTINES 

 

Hem d’intentar seguir amb les nostres rutines habituals. Per aquest motiu us recomanem elaborar 

un Pla de treball amb el vostre fill/a respectant les necessitats de descans, el temps de lleure i la 

convivència familiar. Per contribuir al desenvolupament de l’autonomia personal, us aconsellem 

gestionar aquest horari amb ells i elles, ja que han de ser els protagonistes en la presa de les 

decisions que preneu, intentant gestionar el seu temps i l’autoregulació. 

- S’ha d’aconseguir mantenir els horaris que hem acostumat a portar en una situació de 

normalitat referent a l’esmorzar, berenar i sopar. 

- Hem de portar una alimentació equilibrada. Molt important per no caure en el sedentarisme.  

- Les hores de descans han de ser les adequades.  

- Portar a terme tasques 

educatives.  

- Fer exercici físic (a casa). 

- Activitats d’oci. 

- Rutines d’higiene 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 



Com aconseguir-ho?  

Doncs elaborant un horari, com per exemple:  

 

 RUTINA DIÀRIA 

 

matí 

Esmorzar 

Tasques domèstiques i educatives 

Descans. Activitats lúdiques 

 

migdia 

Dinar 

Lectura, jocs de taula, pelis, ... 

 

tarda 

Berenar 

Activitats físiques 

Dutxa i higiene personal  

nit 
Sopar  

Conte i a dormir! 

 

 

Un racó per a cada activitat. 

 

Hem d’aconseguir buscar racons a casa que ens aportin el clima necessari per a cadascuna de les 

activitats que realitzarem. En aquest sentit també caldrà respectar el treball dels nostres pares i 

mares que treballen des de casa.  

Per exemple, buscar un racó per a la lectura, un espai d’activitats més 

lúdiques i físiques, un espai per als videojocs, un espai per estudiar i  

treballar, ....  

 

D’aquesta manera no ens angoixarem tant i el dia se’ns farà més amè. 

 

 

 

 

 

 



LA IMPORTÀNCIA D’UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE. 

 

Una dieta equilibrada està directament relacionada amb la salut i benestar de tota la família, per 

aquest motiu hem de tenir-la molt present durant aquest parèntesi. Recordeu que:  

 

- La meitat de la nostra dieta ha d’estar composta per fruites i verdures. 

- Una quarta part per cereals  

- L’altra quarta part per proteïna saludable.  

- La millor hidratació l’aigua! Limiteu els batuts, sucs i refrescos, ja que contenen una gran 

quantitat de sucre.  

 

● L’excés de sucre en el cos s’acumula en forma de greix.  

● Les calories del sucre i la falta d’activitat física provoca sobrepès.  

● El sucre produeix càries i diabetis.  

● Falta de vitamines en el grup B. 

● Produeix nerviosisme, estrès, ansietat i falta de concentració.  

 

Penseu que aquests dies la sensació d’estar tancats ens obrirà la gana i hem d’evitar el consum 

excessiu! El nostre cos no gasta tanta energia i en conseqüència tampoc necessita quantitats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORES DE DESCANS ADEQUADES.  

 

- No hem d’alterar les hores de son. Per tant recomanem seguir l’horari habitual per anar a 

dormir i llevar-se.  

- La falta de son té conseqüències com la d’adormir-se a totes hores, canvis d’humor i actitud 

pessimista, estrès i ansietat.  

- Pel contrari dormir en excés té conseqüències com la disminució de les capacitats cognitives, i 

pot provocar una actitud malhumorada i mals de cap.  

 

 

 

 

 

 

 

LES TASQUES EDUCATIVES.  

 

Com heu pogut veure, a la pàgina web del centre hem penjat un seguit de recomanacions 

recollides pel departament d’educació i filtrades per l’equip docent de l’Escola Prim on podeu 

portar a terme diverses activitats referents a les diferents àrees del currículum. Aquestes 

activitats i pàgines d’interès s’aniran complementant i ampliant durant el període de  

confinament.  

És molt important que tingueu en compte que la pràctica d’aquestes recomanacions són 

formatives, i per tant no contribueixen a avançar en la programació establerta per al curs 2019-

2020, sinó per reforçar, complementar i ampliar  coneixement. 

 

No ens angoixem amb les tasques escolars. Es tracta de no perdre hàbits de treball i de repassar i 

afiançar continguts treballats fins al moment. Ara és hora d’interioritzar allò que portàvem endarrerit.  

 

 



 

 

TASQUES QUE PODEM REALITZAR AQUESTS DIES A CASA  

 

- Llegir,- escoltar contes, còmics, revistes ... Després podeu fer tant de manera oral com per escrit 

una comprensió, mitjançant preguntes i respostes escrites o expressades verbalment. 

- Podeu escriure un diari. Anotant cada dia el que heu fet, què sentiu, què desitgeu, què espereu 

de tot plegat, les vostres inquietuds, ... 

- Podeu escriure contes, còmics, ... on el protagonista sigui el vostre fill o filla que fa de superheroi 

i superheroïna que venç al coronavirus. 

- Podeu dramatitzar aquests contes o còmics inventats mitjançant una obra de teatre on haureu 

de redactar un diàleg, muntar el decorat (amb objectes i coses que teniu per casa), buscar 

disfresses, etc. És a dir, buscar tot l’ “attrezzo” necessari. O bé, també podeu construir titelles per 

fer aquesta dramatització. 

- Podeu treballar continguts referents a l’ortografia treballada. : fer dictats o llistats de paraules.  

- Fer descripcions de persones, animals, objectes i llocs. 

- Veure pel·lícules i escriure un resum del que més us ha agradat. També podeu fer la descripció 

dels personatges. 

- Fer visites virtuals de museus i escriure com ha anat l’experiència.  

 

- Treball de la sèrie numèrica.  

- Treball de les operacions treballades fins al moment.  

- Treball de la resolució de problemes.  

- Treball de gràfiques, interpretant i responent a diferents qüestions sobre la gràfica. 



- L’elaboració de diferents gràfiques referents a diversos temes, com per exemple de la 

temperatura diària a Barcelona o fins i tot a altres ciutats del món per poder comparar-les 

després.  

- Treball de geometria. Figures geomètriques planes i en volum. Podeu construir figures 

geomètriques en volum amb folis o cartolines.  

- Podeu fer llistes de la compra i calcular el valor total. 

- Podeu jugar a jocs de taula. 

 

- Tipus d’animals : vertebrats (peixos, amfibis, rèptils, aus, mamífers) i invertebrats (medi aquàtic i 

terrestre). Podem fer llistes d’animals i classificar-los. Podem fer descripcions i investigar més 

coses sobre ells. 

- Podem recordar el tipus d’alimentació; carnívors, herbívors i omnívors. En aquest sentit podem 

fer llistats i classificacions. 

- Podem fer una fitxa tècnica d’algun animal en concret que ens agradi. També fer el dibuix o 

retallar imatge i fer la seva descripció. 

- Recordar com neixen els animals i visualitzar vídeos sobre la seva reproducció. 

- Tipus d’hàbitat dels animals. Dibuixar diferents tipus d'hàbitats i que podem fer per cuidar 

aquests hàbitats. 

- Continuar treballant a casa el tema del reciclatge i la sostenibilitat. Hem de reciclar a casa! 

Podem construir joguines i objectes amb material de rebuig. 

- I com no, podem investigar tal com ens proposen des del departament, aspectes referents als 

virus. 

 

- Interioritzar vocabulari treballat referent a diferents àmbits: elaborar un “picture dictionary” 

(escriure paraula i fer el dibuix). 

- Escoltar o visualitzar contes o dibuixos en la llengua anglesa. 

- Escoltar i cantar cançons en anglès. 

- Llegir petits escrits en anglès. 

- Jugar a jocs de taula i de moviment/ vocabulari amb els germans  ( Simon says, It’s a ship full 

of…) 

-Escriure paraules o textos breus descrivint la família/els amics o sobre les rutines.  

 

 



- Si encara no heu fet el vostre arc de Sant Martí per penjar-lo al balcó de casa, és el moment! 

- Podeu fer diferents produccions artístiques pintant amb pintura, aquarel·la, retoladors, colors, 

etc. 

- Fer collage amb materials diversos, papers, llegums, pedres, etc 

- Podem fer autoretrats dels nostres familiars. Coneixeu a  Van Gogh?. És un pintor molt famós i 

un dels seus quadres més coneguts és el seu autoretrat. Investigueu! 

- Com hem comentat en un dels apartats anteriors, deixar volar la nostra imaginació i construïu 

figures de volum amb material de rebuig. 

- Recordeu que ha arribat la primavera, i per tant podem fer manualitats que omplin casa vostra 

de colors, flors i animals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICI FÍSIC.  

 

No ens podem passar el dia asseguts a la cadira, al sofà o al llit. Per tant hem de buscar estratègies 

per mantenir a la família activa: juguem, ballem, fem ioga, aeròbic, muntem circuits, etc. 

 

- Realitzeu estiraments cada matí per activar el vostre cos, podeu ensenyar a les vostres 

famílies el que fem a l’escola: la cançó de l’aranyeta, l’activació del cos, i sobretot, d’agafar 

molta energia per nosaltres i per totes i tots!!! 

- Durant el dia busqueu moments per ballar i realitzar exercicis i jocs motrius. Proposeu-vos 

reptes per compartir amb la família o per realitzar soles i sols, però no pareu!!!! 

 

- A la nit, abans de dormir, també podeu fer relaxació amb alguna música que us agradi. 

 



TASQUES DOMÈSTIQUES. 

 

Aprofitem l’oportunitat per coeducar als 

nostres fills i filles, a ensenyar-los  

a realitzar tasques de la llar i el que significa la 

corresponsabilitat.  

Corresponsabilitat: repartiment equilibrat de 

les tasques domèstiques i de cuidar-nos entre 

homes i dones. Així que planifiquem les tasques 

domèstiques on tothom participi. 

No es tracta “d’ajudar” sinó de ser 

corresponsables. Fem-ho entre totes i tots! 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS D’OCI. 

 

Intenteu trobar els màxims moments per compartir! Busquem 

activitats que podem fer en família o amb els nostres germans i 

germanes: veure pelis, jugar a jocs de taula, jugar a videojocs de 

manera responsable, fer pastissos, decorar espais comuns, veure 

fotos i donar una ullada enrere en el temps, endreçar 

habitacions, armaris, ...  Amb la roba vella podem fer moltes 

coses, com per exemple pensar cada dia una manera diferent de 

vestir-nos: roba d’un color, roba d’altres persones de la família, 

les peces de roba canviades,.... Imaginació al poder!  

 

 

 

 

 



HIGIENE PERSONAL. 

 

Estar sense sortir de casa no significa que hem de descuidar la nostra higiene personal, tot el 

contrari, hem de reforçar la higiene per estalviar-nos possibles contagis.  

No és gens aconsellable passar el dia amb pijama. Hem de fer veure que la nostra vida s’assembli 

a l’habitual.  

Recordeu la importància de la rentada de mans cada cert temps! I no descuideu les vostres dents! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÈ FEM AMB LES PANTALLES? 

 

- No hem de fer un abús de les pantalles. Està clar que aquestes ens 

permeten estar més a prop de familiars, amics, accedir a la informació 

i entreteniment, però hem de buscar altres fórmules i no passar 

massa temps davant d’elles. 

- Les persones adultes hem de mantenir un criteri d’ús dels mòbils, 

tauletes i ordinadors, adequats i recomanats per cada edat.  

 

 

 

COM AFRONTAR  LA POR? 

 

- La por és una reacció natural front al desconegut. Els nostres fills i filles necessiten saber que 

estem al seu costat. Els hem d’explicar amb les paraules adequades segons les edats què està 

passant, i transmetre seguretat, confiança i protecció. 



COM ACTUAR DAVANT DE ... 

 

● Rebequeries: si als adults ja ens costa estar confinats, als nostres fills i filles molt més, ja 

que necessiten una major activitat. Els hem de comprendre, i enfront de les rebequeries, 

gestionar les emocions amb paciència, concedint una pausa per a la reflexió i així poder 

encaminar la situació cap a la calma, des de l’empatia i l’assertivitat. Recordeu que les 

mestres i els mestres de l’escola estem per ajudar-vos en tot el que necessiteu. Podeu 

explicar-nos i consultar-nos el que considereu a través del correu escolaprim@xtec.cat. 

Estem a la vostra disposició! 

 

 

 

 

 

 

RECORDEM QUE:  

 

● Seguim sent referents per als nostres fills i filles, pel qual la nostra actitud positiva cap a 

aquest estat inusual, és primordial.  

● No per ser una situació excepcional hem de caure sota les seves exigències. Un “no” ha de 

ser un “no” sempre que sigui necessari, tot i que també podem dir un “sí” quan ... 

● L’assertivitat i l’afecte són les millors eines de les quals disposem, així que aprofitem el 

temps per fer abraçades, petons i estar! 

 

   

  

 

 

 

 

 

 


