
A les nostres estimades famílies, als nostres estimats peixos, 
 
des de casa ens demanem com esteu, si esteu aprofitant per a fer aquelles coses que a                 
vegades no tenim temps de fer, si esteu gaudint del temps que passeu en família. Sabem                
que haurem d’estar uns dies dins a casa i és per això que us volem animar a fer algunes                   
activitats perquè sabem que sou molt treballadors i treballadores! I que cal continuar             
practicant i entrenant. 
 

1. Peixos cada vegada sabeu escriure millor i és per això que us animem a: 
 

- Escriure alguna paraula bonica per a regalar a algú especial. 
- Escriure una carta a algun amic o amiga que trobeu a faltar. 
- Escriure la llista de la compra amb el que falti a casa. 
- Escriure la recepta d’aquests pastissos tan bons que feu (la Xus           

i l’Alba els volem tastar). 
- Escriure/dibuixar/enganxar fotografies en un diari d’allò que feu        

aquests dies, ja tenim ganes que ens expliqueu tot el que heu            
fet! 
 

2. Peixos, sabeu què? Llegir ens fa aprendre coses noves, ens fa imaginar i             
viatjar on nosaltres vulguem! Per això us animem a: 
 

- Llegir alguna paraula dels contes que més us agradin. 
- Inventar-vos algun final diferent del conte que trieu. Un exemple:          

us imagineu que els follets sabaters haguessin fet unes sabates          
per a poder volar? 

- Fer un dibuix i inventar-vos una història. 
- Buscar contes per la web: Una mà de contes - Super3 i            

representar la història. 
 

3. També us proposem que tot aquest temps l’utilitzeu per a ser els grans artistes              
que sou: 
 

- Aprofiteu per pintar (que sabem que us encanta), pinteu         
amb tot allò que tingueu a casa: colors, retoladors, ceres,          
pintura, aquarel·les… 

- Feu construccions amb caixes de cartró i amb tot allò que           
trobeu a casa que ja no féu servir. 

- Podeu fer pasta de sal! Per a fer-la necessiteu: una tassa           
amb sal, una tassa i mitja amb farina i aigua. Heu d’anar            
barrejant tots els ingredients fins que us quedi una massa          
compacta (a més, si en teniu, podeu afegir colorant per a fer pasta de sal de colors!). 

- Aquestes pàgines web també us donaran eines per a fer activitats d’experimentació: 
- Manual de experimentos preescolar Edelin Bravo 
- Dinàmiks - Super3 
- Arxius de Geometria infantil 

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/
https://www.aprenentamblesmans.cat/category/educacio-infantil/geometria-educacio-infantil/


4. Sabem que també teniu ganes de jugar amb les tauletes/ordinadors...així que           
us proposem altres activitats: 

 
- A toolbox trobareu un conjunt d’Apps educatives validades per docents: Toolbox,           

Apps educatives validades per docents | Toolbox | mSchools és important que            
estigueu acompanyats pels familiars per a fer-ne un bon ús. 

- Jugar als jocs i practicar la numeració i el càlcul que trobareu a l’EDU365 
 

5. Jugar a jocs de taula amb tota la família, els jocs de taula ens van molt bé per a                   
practicar aspectes matemàtics! 

 
- Memory 
- Dòmino 
- Parxís 
- Dobble 
- Trencaclosques 
- … i tots els que tingueu a casa! 

 
6. Però sobretot no deixeu de banda les vostres emocions, quan estiguem           

nerviosos/es podem: 
 

- Crear el pot de la calma, poseu-hi el que vulgueu a           
dins i quan estigueu neguitosos el mireu, el feu voltar i           
poc a poc estareu millor. 

- Respireu com ho fem a l’escola, recordeu: agafem aire         
pel nas com si oloressim una flor i deixem l’aire per la            
boca ben a poc a poc com si apaguessim una          
espelma. 

- Si els teniu podeu llegir els contes: “Tinc un volcà”,” T’estimo” o “El monstre de               
Colors” (entre milions de contes fantàstics!). 
 

 
 
A més no us oblideu de saltar, fer equilibris...i ballar molt que sabem que               

us encanta! Però sobretot sobretot no deixeu de: JUGAR, JUGAR I           
JUGAR!  
 
I recordeu que a vegades cal avorrir-se per a crear, per a imaginar i per               
trobar-se a un/a mateix/a!  
 
 

 
Molts i molts ànims famílies, estem en contacte!  

  Xus i Alba 

https://toolbox.mobileworldcapital.com/
https://toolbox.mobileworldcapital.com/
http://www.edu365.cat/infantil/

