
 

RECOMENACIONS GENERALS 

• Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 

presentació donades al llarg del curs.

• Procurar treballar tots aquests aspectes de manera variada.

• No avançar-se a la programació. 

• El seguiment d’aquesta feina per part de la família sempre es un 

factor motivador pels nens i nenes. 

 

 

 

Bon dia famílies. 

Aquestes activitats que us expliquem a continuació, no són, ni molt menys, obligatòries, ni les 

heu de fer totes. Senzillament hem pensat posar

atractives i fàcils de fer a casa, tant per vosaltres com pels v

 

Àrea Activitats 

General 

Continuarem reforçants tots els aspectes relacionats amb 
personal especificats la setmana passada. Potenciar la planificació , 
l’organització i l’autonomia millora la seguretat i la confiança en un mateix.

Us animem a continuar oferint
tasques de casa, per ajud
familiar. 

 

A continuació us proposem un seguit d’activitats que volen potenciar la 
integració d’un funcionament rutinari dins de l’excepcionalitat de la 
situació: 

Un dia a casa:

 

� Em desperto, em rento i 
� Preparo o ajudo a preparar l’esmorzar i esmorzo. Podem esmorzar 

tota la família junts i planifiquem el matí
� Recullo la taula, em faig el llit, porto la roba bruta a la rentadora i 

col·laboro amb les feines de casa
� Una estoneta de “feina escolar”: qualsevol de les propostes que us 

vam enviar la setmana passada o que se us vagin acudint a vosaltres
� Recullo tot el que he fet servir, puc penjar a la nevera el dibuix que 

he fet (o a qualsevol altre lloc on es pugui penjar) i
havia penjat el dia anterior.

� Una estona de moviment:  

 

Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 

presentació donades al llarg del curs. 

Procurar treballar tots aquests aspectes de manera variada. 

se a la programació.  

El seguiment d’aquesta feina per part de la família sempre es un 

factor motivador pels nens i nenes.  

Aquestes activitats que us expliquem a continuació, no són, ni molt menys, obligatòries, ni les 

de fer totes. Senzillament hem pensat posar-vos un ventall ampli de propostes variades, 

, tant per vosaltres com pels vostres fills/es. 

Continuarem reforçants tots els aspectes relacionats amb 
personal especificats la setmana passada. Potenciar la planificació , 
l’organització i l’autonomia millora la seguretat i la confiança en un mateix.

Us animem a continuar oferint-los l’oportunitat de col·laborar en les 
tasques de casa, per ajudar a millorar el sentiment de pertinença a nivell 

A continuació us proposem un seguit d’activitats que volen potenciar la 
integració d’un funcionament rutinari dins de l’excepcionalitat de la 

Un dia a casa: 

Em desperto, em rento i em preparo la roba i em vesteixo
Preparo o ajudo a preparar l’esmorzar i esmorzo. Podem esmorzar 
tota la família junts i planifiquem el matí 
Recullo la taula, em faig el llit, porto la roba bruta a la rentadora i 
col·laboro amb les feines de casa 

estoneta de “feina escolar”: qualsevol de les propostes que us 
vam enviar la setmana passada o que se us vagin acudint a vosaltres
Recullo tot el que he fet servir, puc penjar a la nevera el dibuix que 
he fet (o a qualsevol altre lloc on es pugui penjar) i endreço el que 
havia penjat el dia anterior. 
Una estona de moviment:  Jocs proposat a la graella

Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 

El seguiment d’aquesta feina per part de la família sempre es un 

Aquestes activitats que us expliquem a continuació, no són, ni molt menys, obligatòries, ni les 

vos un ventall ampli de propostes variades, 

Continuarem reforçants tots els aspectes relacionats amb l’autonomia 
personal especificats la setmana passada. Potenciar la planificació , 
l’organització i l’autonomia millora la seguretat i la confiança en un mateix. 

los l’oportunitat de col·laborar en les 
ar a millorar el sentiment de pertinença a nivell 

A continuació us proposem un seguit d’activitats que volen potenciar la 
integració d’un funcionament rutinari dins de l’excepcionalitat de la 

em preparo la roba i em vesteixo 
Preparo o ajudo a preparar l’esmorzar i esmorzo. Podem esmorzar 

Recullo la taula, em faig el llit, porto la roba bruta a la rentadora i 

estoneta de “feina escolar”: qualsevol de les propostes que us 
vam enviar la setmana passada o que se us vagin acudint a vosaltres 
Recullo tot el que he fet servir, puc penjar a la nevera el dibuix que 

endreço el que 

Jocs proposat a la graella 



 

� Tornem a la calma: una mica de relaxació de les que fem a classe: 
segur que estaran encantats de compartir amb vosaltres les que ells 
ja coneixen, i també ho 

� Si busqueu a Youtube 
Una mateixa sessió la podeu fer varis dies seguits, no cal cada dia 
coses noves

� Ajudem a preparar el dinar, parem la taula... 
� Aprofitem per dinar tota 

fer conversa, per saber que els ha agradat més de tot el que han fet 
durant el matí, pensar coses per fer a la tarda o demà, ...

� Desparem la taula i potser, fins i tots, freguem els plats
� Una estona de d’oci: mirar 

simbòlic, Aquí no cal l’ajuda de l’adult. Els nens tenen dret a avorrir
se i decidir a què volen jugar de forma autònoma

� Una estona de creativitat: plàstica, ballar lliurement, ...
� Un conte sobre valors o emocions

fer com ho fem a la llibreta del monstre de colors: fem un dibuix i 
escrivim el títol o l’emoció que hem sentit, ...

� Hora del bany
� Parem taula, ajudem a preparar el sopar, sopem plegats o no, 

recollim
� Ens relaxem una estona
� Bona nit

 

Tornem a la calma: una mica de relaxació de les que fem a classe: 
segur que estaran encantats de compartir amb vosaltres les que ells 
ja coneixen, i també ho estaran si els hi ensenyeu de noves . 
Si busqueu a Youtube Eduioga, trobareu algunes sessions de ioga. 
Una mateixa sessió la podeu fer varis dies seguits, no cal cada dia 
coses noves 
Ajudem a preparar el dinar, parem la taula...  
Aprofitem per dinar tota la família a junts. És un bon moment per 
fer conversa, per saber que els ha agradat més de tot el que han fet 
durant el matí, pensar coses per fer a la tarda o demà, ...
Desparem la taula i potser, fins i tots, freguem els plats
Una estona de d’oci: mirar contes, fer construccions, o qualsevol joc 
simbòlic, Aquí no cal l’ajuda de l’adult. Els nens tenen dret a avorrir
se i decidir a què volen jugar de forma autònoma 
Una estona de creativitat: plàstica, ballar lliurement, ...
Un conte sobre valors o emocions, ho parlem amb els papes, podeu 
fer com ho fem a la llibreta del monstre de colors: fem un dibuix i 
escrivim el títol o l’emoció que hem sentit, ... 
Hora del bany 
Parem taula, ajudem a preparar el sopar, sopem plegats o no, 
recollim 
Ens relaxem una estona, mirem la tele, ... 
Bona nit 

Tornem a la calma: una mica de relaxació de les que fem a classe: 
segur que estaran encantats de compartir amb vosaltres les que ells 

estaran si els hi ensenyeu de noves .  
, trobareu algunes sessions de ioga. 

Una mateixa sessió la podeu fer varis dies seguits, no cal cada dia 

la família a junts. És un bon moment per 
fer conversa, per saber que els ha agradat més de tot el que han fet 
durant el matí, pensar coses per fer a la tarda o demà, ... 
Desparem la taula i potser, fins i tots, freguem els plats 

contes, fer construccions, o qualsevol joc 
simbòlic, Aquí no cal l’ajuda de l’adult. Els nens tenen dret a avorrir-

Una estona de creativitat: plàstica, ballar lliurement, ... 
, ho parlem amb els papes, podeu 

fer com ho fem a la llibreta del monstre de colors: fem un dibuix i 

Parem taula, ajudem a preparar el sopar, sopem plegats o no, 



 

Anglès 

Seguim amb les mateixes pautes que la última setmana i afegim els 
següents enllaços per les cançons específiques que hem treballat fins ara. 
Són: 

dream english days of the week
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs

Weekday Songs: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday

https://www.youtube.com/watch?v=Kn10KjT_OMo

How are you? Song

https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4

Let’s shake hands (3 different versions)

https://www.youtube.com/watch?v=pHmsE1mnhgg

https://www.youtube.com/watch?v=IsN80FCFLYQ

https://www.youtube.com/watch?v=lcu5AqOdqwo

Super Safari Hello song

https://www.youtube.com/watch?v=eIl0A2fP_l8

Música 

Els alumnes poden repassar les següent cançons treballades a l'aula:
 
" El cuiner"  
"Les petites formiguetes"
“El tortell i la mona”
“L’aranyeta xica”
 
 

• Us adjuntem amb el mail el
 

Seguim amb les mateixes pautes que la última setmana i afegim els 
següents enllaços per les cançons específiques que hem treballat fins ara. 

dream english days of the week
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs 

Weekday Songs: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday

https://www.youtube.com/watch?v=Kn10KjT_OMo 

How are you? Song 

https://www.youtube.com/watch?v=fMR8Hr9Xby4 

Let’s shake hands (3 different versions) 

https://www.youtube.com/watch?v=pHmsE1mnhgg 

https://www.youtube.com/watch?v=IsN80FCFLYQ 

https://www.youtube.com/watch?v=lcu5AqOdqwo 

Super Safari Hello song 

https://www.youtube.com/watch?v=eIl0A2fP_l8 

Els alumnes poden repassar les següent cançons treballades a l'aula:

es petites formiguetes" 
“El tortell i la mona” 
“L’aranyeta xica” 

Us adjuntem amb el mail els quatre arxius de música format mp3

Seguim amb les mateixes pautes que la última setmana i afegim els 
següents enllaços per les cançons específiques que hem treballat fins ara. 

dream english days of the week 

Weekday Songs: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 

Els alumnes poden repassar les següent cançons treballades a l'aula: 

arxius de música format mp3 



 

Educació 
Emocional 

JOCS DE MOVIMENT O G

Cada dia hem d’estimular els jocs de moviment encara que sigui per dins de 
casa. Podeu seguir aquests exemples:

• Fet i amagar per les habitacions

• L’habitació a les fosques o el famós 

• El joc de les pel·lícules

• Amagar objectes o joguines per la casa i jugar al “fred o calent”

• Curses de cucs amb la panxa a terra pel passadís

• El joc de les cadires cooperatives

• Pica paret

• El twister

•  
EL MONSTRE DE COLORS 
Repassar el conte 
sentim aquests dies? pintar
content, ràbia, amorós, calma, por...)
 

Motricitat fina 

Dins del document per reforçar al motricitat fina que us vam 
moltes activitats que podeu continuar fent.

Podeu continuar
vàrem indicar. Recordeu que també es poden reproduir en superfícies i 
parers de totes mides.

 

 

JOCS DE MOVIMENT O GRUP 

Cada dia hem d’estimular els jocs de moviment encara que sigui per dins de 
casa. Podeu seguir aquests exemples: 

Fet i amagar per les habitacions 

L’habitació a les fosques o el famós “cuarto oscuro” 

El joc de les pel·lícules 

Amagar objectes o joguines per la casa i jugar al “fred o calent”

Curses de cucs amb la panxa a terra pel passadís 

El joc de les cadires cooperatives 

Pica paret 

El twister 

EL MONSTRE DE COLORS  
Repassar el conte del monstre de colors i fer el dibuix del monstre. Com ens 
sentim aquests dies? pintar-lo del color que triïn i escriure l'emoció(trist, 
content, ràbia, amorós, calma, por...) 

Dins del document per reforçar al motricitat fina que us vam 
moltes activitats que podeu continuar fent. 

Podeu continuar reforçant el traços treballats utilitzant les tècniques que us 
vàrem indicar. Recordeu que també es poden reproduir en superfícies i 
parers de totes mides. 

 

 

  

Cada dia hem d’estimular els jocs de moviment encara que sigui per dins de 

 

Amagar objectes o joguines per la casa i jugar al “fred o calent” 

del monstre de colors i fer el dibuix del monstre. Com ens 
lo del color que triïn i escriure l'emoció(trist, 

Dins del document per reforçar al motricitat fina que us vam enviar hi ha 

reforçant el traços treballats utilitzant les tècniques que us 
vàrem indicar. Recordeu que també es poden reproduir en superfícies i 



 

LECTURA I 
ESCRIPTURA 

Proposem continuar duent a terme les activitats especificades la setmana 
passada.  

Si els veien segurs i animats a l’hora d’
intentar jugar a esbrina quina lletra sona. D’aquesta manera començaran 
intentar associa

Matemàtiques 

Durant aquesta setmana seria idoni continuar reforçant tots els aspectes 
que us vam indicar la setmana anterior. Afegim però unes web que poden 
ajudar-vos a treballar de forma més lúdica els continguts i els processos 
proposats. 

 

http://www.edu365.cat/infantil/mates/index.html

www.clubdemalasmadres.com/cocinar

www.saposyprincesas.elmundo.es/recetas/saladas/recetas

 

Proposem continuar duent a terme les activitats especificades la setmana 

Si els veien segurs i animats a l’hora d’escriure noves paraules, podeu 
intentar jugar a esbrina quina lletra sona. D’aquesta manera començaran 
intentar associar el so amb la grafia. 

Durant aquesta setmana seria idoni continuar reforçant tots els aspectes 
que us vam indicar la setmana anterior. Afegim però unes web que poden 

vos a treballar de forma més lúdica els continguts i els processos 

http://www.edu365.cat/infantil/mates/index.html 

www.clubdemalasmadres.com/cocinar-con-ninos 

www.saposyprincesas.elmundo.es/recetas/saladas/recetas

Proposem continuar duent a terme les activitats especificades la setmana 

escriure noves paraules, podeu 
intentar jugar a esbrina quina lletra sona. D’aquesta manera començaran 

Durant aquesta setmana seria idoni continuar reforçant tots els aspectes 
que us vam indicar la setmana anterior. Afegim però unes web que poden 

vos a treballar de forma més lúdica els continguts i els processos 

www.saposyprincesas.elmundo.es/recetas/saladas/recetas-para-cocinar 



 

Llocs web 

Relacionats amb els contes treballats durant el curs:

Conte de la Marina i el roure:

https://www.youtube.com/watch?v=dE1UknZExEo

 

El cuc puruc: 

https://www.youtube.com/watch?v=DahkQKOXrB4&t=124s

 

Historia d’un eriçó

https://www.youtube.com/watch?v=OEbISlnby9Y

 

 

Altres  

 

Estem a la vostra disposició si necessiteu qualsevol cosa. 

Mestres de P4 i especialistes 
 

 

Relacionats amb els contes treballats durant el curs: 

Conte de la Marina i el roure: 

https://www.youtube.com/watch?v=dE1UknZExEo 

https://www.youtube.com/watch?v=DahkQKOXrB4&t=124s

Historia d’un eriçó 

https://www.youtube.com/watch?v=OEbISlnby9Y 

vostra disposició si necessiteu qualsevol cosa.  

https://www.youtube.com/watch?v=DahkQKOXrB4&t=124s 


