
CALAIX DE RECURSOS PER ALUMNES D’EE, SIEI I AULA D’ACOLLIDA 

ED. INFANTIL 

● A l’escola tenim una rutina força marcada, aquests dies 

a casa són diferents i no podem sortir al carrer, però 

intenteu sempre que sigui possible, seguir els mateixos 

horaris de despertar-se, anar a dormir i menjar. 

Pels nens i nenes que ho necessitin estaria bé que els 

hi poguéssiu fer un horari amb pictogrames o imatges 

reals per tal de poder anticipar el que fareu. 

● Intenteu fer activitats sensorials, per exemple jugar 

amb aigua, sorra, plastilina, fang, materials que facin 

pessigolles, pintura de mans, caminar per sobre de 

diferents textures, que juguin amb bols plens de farina, 

arròs, pasta,  feu bombolles de sabó, inventeu 

ampolles de la calma, etc. Moltes d’aquestes activitats 

les podeu fer amb material que teniu per casa. 

● Prepareu un espai per fer massatges. 

● Crear instruments musicals amb material reciclat. 

● Dissenyar bosses sensorials. 

● Porteu a terme diferents activitats de motricitat fina i 

motricitat i motricitat gruixuda. Si entreu al Pinterest i 

escriviu aquestes paraules us en sortiran moltíssimes. 

● Expliqueu contes als vostres fills i filles. 

● Canteu moltes cançons. 

● Podeu fer diferents tipus de manualitats i experiments. 

● Si aneu a les tasques penjades d’Educació Infantil 

torbareu també tot un seguit d’idees i recursos. 

● Diferents aplicacions que us poden ser útils: 

○ Document amb un recull extens de diferents 

App. 

○ Qualsevol aplicació de Tiny Hands. 

○ Qualsevol aplicació de Toca Boca. 

○ Aplicació Isecuencias. 

○ App Emotions d’Avokiddo. 

https://ceapat.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/apps_grat_comp.pdf
https://ceapat.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/apps_grat_comp.pdf


ED. 

PRIMÀRIA 

1r A l'escola cada dia tenim una rutina marcada, com 

saber-hi a què dia estem, posar la data, repassar 

l'horari... Seria molt important que durant aquests 

dies els nens i nenes continuessin fent aquestes 

rutines, per això mateix seria essencial fer un 

horari de les rutines diàries. 

· Durant aquests dies estem tots i totes 

nerviosos i nervioses, si fos possible fer una 

graella de com ens sentim avui: estic 

content/a, trist/trista, nerviós/a... o fer alguna 

descripció de com sóc i que no sóc. 

· Llegir llibres 

· Escoltar cançons infantils amb 

aprenentatges, i també dels seus gustos. 

· Continuar treballant les lletres i les 

matemàtiques de manera més divertida, com 

per exemple amb jocs de webs o amb 

materials manipulatiu, plastilina, pedres...  

webs d'interès:  www.edu365.cat 

https://clic.xtec.cat/projects/alfabet/jclic.js/index.html 

2n A l'escola cada dia tenim una rutina marcada, com 

saber-hi a què dia estem, posar la data, repassar 

l'horari... Seria molt important que durant aquests 

dies els nens i nenes continuessin fent aquestes 

rutines, per això mateix seria essencial fer un 

horari de les rutines diàries. 

· Durant aquests dies estem tots i totes 

nerviosos i nervioses, si fos possible fer una 

graella de com ens sentim avui: estic 

http://www.edu365.cat/
https://clic.xtec.cat/projects/alfabet/jclic.js/index.html


content/a, trist/trista, nerviós/a... o fer alguna 

descripció de com sóc i que no sóc. 

· Llegir llibres 

· Escoltar cançons infantils amb 

aprenentatges, i també dels seus gustos. 

· Continuar treballant les lletres i les 

matemàtiques de manera més divertida, com 

per exemple amb jocs de webs o amb 

materials manipulatiu, plastilina, pedres...  

webs d'interes:  www.edu365.cat 

https://clic.xtec.cat/projects/alfabet/jclic.js/index.html 

3r ● Per treballar les llengües, podeu entrar a 

www.edu365.cat. Si seleccioneu “primària - 

llengües”, trobareu molts jocs i activitats per fer. 

Un recomanem l’activitat “ENTRENA’T A 

LLEGIR, CONTES BOJOS O INFO K”.  

● Per repassar les matemàtiques, podeu entrar a 

www.edu365.cat. Si seleccioneu “primària - 

matemàtiques”, trobareu molts jocs i activitats 

per fer. Un recomanem l’activitat “TAULES DE 

MULTIPLICAR O LA MÀQUINA DE 

CALCULAR”. 

4t ● Per treballar les llengües, podeu entrar a 

www.edu365.cat. Si seleccioneu “primària - 

llengües”, trobareu molts jocs i activitats per fer. 

Un recomanem l’activitat “ENTRENA’T A 

LLEGIR, CONTES BOJOS O INFO K”.  

● Per repassar les matemàtiques, podeu entrar a 

www.edu365.cat. Si seleccioneu “primària - 

matemàtiques”, trobareu molts jocs i activitats 

http://www.edu365.cat/
https://clic.xtec.cat/projects/alfabet/jclic.js/index.html
http://www.edu365.cat/
http://www.edu365.cat/
http://www.edu365.cat/
http://www.edu365.cat/


per fer. Un recomanem l’activitat “TAULES DE 

MULTIPLICAR O LA MÀQUINA DE 

CALCULAR”. 

5è ● Per treballar les llengües, podeu entrar a 

www.edu365.cat. Si seleccioneu “primària - 

llengües”, trobareu molts jocs i activitats per fer. 

Un recomanem l’activitat “ENTRENA’T A 

LLEGIR, CONTES BOJOS O INFO K”. 

● Per repassar les matemàtiques, podeu entrar a 

www.edu365.cat. Si seleccioneu “primària - 

matemàtiques”, trobareu molts jocs i activitats 

per fer. Un recomanem l’activitat “TAULES DE 

MULTIPLICAR O LA MÀQUINA DE 

CALCULAR”. 

 

6è ● Per treballar les llengües, podeu entrar a 

www.edu365.cat. Si seleccioneu “primària - 

llengües”, trobareu molts jocs i activitats per fer. 

Un recomanem l’activitat “ENTRENA’T A 

LLEGIR, CONTES BOJOS O INFO K”.  

● Per repassar les matemàtiques, podeu entrar a 

www.edu365.cat. Si seleccioneu “primària - 

matemàtiques”, trobareu molts jocs i activitats 

per fer. Un recomanem l’activitat “TAULES DE 

MULTIPLICAR O LA MÀQUINA DE 

CALCULAR”. 

AULA 

D’ACOLLIDA 

● Us hem deixat un seguit d’enllaços perquè pugueu 

anar practicant el vocabulari i els diferents temes que 

hem estat treballant durant aquest temps a l’aula 

d’acollida. Si cliqueu a l’enllaç us podreu descarregar 

el PDF.  

● Identificació personal i relacions familiars 

● Ensenyament i educació  

http://www.edu365.cat/
http://www.edu365.cat/
http://www.edu365.cat/
http://www.edu365.cat/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0014/4d126bea-b302-4298-8df6-431ecf37c30d/01-identificacio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0063/8f9e07ac-4ead-4f4d-a227-60c5f9befcae/02-ensenyament.pdf


● Estats físics i anímics d’una persona 

● Compres, menjar i beure  

● Viatges i trasllats  

● Els altres i jo  

 

● A continuació trobareu un seguit de Jclics per jugar i 

repassar els temes treballats a la classe: 

● Jclic Accions  

● Jclic vocabulari  

● Jclic aliments 

● Jclic material d’aula  

● Jclic peces de roba 

LOGOPÈDIA ● https://serveiseducatius.xtec.cat/creda-baixllobregat/ 

PÀGINES 

WEB ON 

PODER 

BUSCAR 

DIFERENTS 

ACTIVITATS 

● El sonido de la hierba al crecer 

● Soy visual (pàgina amb molts recursos per treballar 

conceptes matemàtics i llengua). 

● Comunicació augmentativa i alternativa 

● Nubecitas de sabiduria 

● El blog de Super PT 

● En el aula de apoyo 

● Maestra especial 

● Orientación Andujar 

● Mi cajón desastre infantil 

● La sonrisa de Arturo 

● Una mirada especial 

 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0045/46dca625-dfdd-4776-817c-4e96e7512b20/03-estats_fisics.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0080/c15138e6-1331-4c44-8f91-a8fc92b76877/06-menjar.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0025/f8d57e84-6e32-4847-864b-c0f213e1d1fe/07-viatges.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nzPIhFrkEcYaUBHCTMgQ_hriCI5CCBZW/view
https://clic.xtec.cat/projects/accions/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/users/jhierro/aa/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/alimlect/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/claslect/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/robalect/jclic.js/index.html
https://serveiseducatius.xtec.cat/creda-baixllobregat/
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/
https://www.soyvisual.org/
http://www.arasaac.org/
http://nubecitasdesabidura.blogspot.com/
http://www.superpt.es/
http://enelauladeapoyo.blogspot.com/
http://maestraespecialpt.com/
https://www.orientacionandujar.es/
https://micajondesastreinfantil.blogspot.com/
https://lasonrisadearturo.com/
https://miradaespecial.com/

