
RECOMANACIONS PER A FAMÍLIES DE LA COMUNITAT DE PETITS  
 

Primer de tot, voldríem donar-vos tot el nostre suport davant de la situació que 
estem vivint. Aprofitem per enviar-vos una abraçada a tots, especialment als 
petits i petites. Seguint les instruccions del Conseller d’Educació, no enviarem 
tasques obligatòries que puguin ser avaluables, sinó una sèrie de 
recomanacions o recursos pedagògics que us poden ser d’utilitat, sense oblidar 
el més important. 
 

1. Seguiu les recomanacions del Ministeri de Salut per evitar la propagació 
del coronavirus i eviteu sortir al carrer a menys que sigui estrictament 
necessari.  

 

2. Si us pregunten, és important no amagar la realitat i respondre amb 
sinceritat i claredat davant els dubtes, sempre adaptant la resposta a 
l’edat del nen/a.  
Us poden ajudar aquests vídeos i contes: 

 https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/especial-tancament-
descoles-pel-coronavirus/video/6034957/ 

 Conte”Rosa contra el virus”: 
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15216/v/La%20Rosa%20c
ontra%20el%20virus%20-
%20CATAL%C3%80.pdf?tm=1584371645 

 https://www.ccma.cat/tv3/quatre-propostes-de-linfok-per-fer-amb-
nens-i-sense-sortir-de-casa/noticia/2996768/  

 

3. A casa, intenteu mantenir les rutines diàries en la mesura del que 
pogueu. Us pot ser útil fer un horari per explicar el que faran durant el 
dia o, fins i tot, un calendari i/o un dibuix a cada dia. Així els pot 
representar una il·lusió i el pas del temps serà més fàcil d'assumir. Ja hi 
ha prous motius externs que marquen la excepcionalitat del moment.  

 

 

PROPOSTES COMUNICATIVES:  
 Escriure un diari personal… podeu elaborar un recull. I escriure cada dia 

una paraula, una frase, un text, un pensament...Acompanyat d'un 
dibuix… 

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

 Escoltar la cançó de  l'abecedari que senten a l'escola… 
https://youtu.be/wQZjKsUxnws 

 Llista de reproducció de contes populars que hem treballat... 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW4zrk5uTHrImFRX2ewj3KYkhj
k4_rMdD 

 Llista de reproducció d'una mà de contes… en podeu veure un cada 
dia… 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAEgyhwFFlNrvvhzFz3jyiqSber_
XOJFp 
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 Escoltar i ballar al YouTube les cançons que ja coneixem de classe, de 
la Dàmaris Gelabert: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4jYRep_hjOUVynCt3JvGBrLdA-
xPZXE2 

 Anglès: escoltar cançons al canal de youtube 
https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs 

 Anglès: veure alguns capítols curts de les 3 bessones a través d’aquest 
link: 
https://www.angles365.com/classroom/babytriplets.htm 

 Contacontes: http://soundcloud.com/locutors-catalans/sets/contes-
antivirals  

 

ACTIVITATS PER DESENVOLUPAR LA PSICOMOTRICITAT 

 Fer collarets amb boles o amb macarrons. 
 Modelar figures amb plastilina, fang, pasta de sal, etc. 
 Trencar papers, fer boles amb paper de seda o de diari i enganxar-les. 
 Jugar amb les pinces d'estendre la roba. 
 Jugar amb canyetes.  
 Fer construccions amb blocs de fusta, Lego, capses, cartes, pinces, etc.  
 Cuinar amb els pares, fer un pastís, fer sucs o macedònia de fruita. 
 Retallar amb tisores.  
 Fer puzzles o encaixos.  
 Practicar traços amb materials diversos com safates amb sorra o farina. 
 Enganxar gomets o adhesius. 
 Botonar, desbotonar, cremalleres o llaços. Vestir i desvestir nines.  
 Fer transvasaments d'aigua amb cullera, xeringues, o comptagotes. 
 Vestir-se i desvestir-se sols.  
 Col·locar gomes elàstiques al voltant d'un tub de paper higiènic. 
 Desenvolupament de competències digitals: 

https://www.elbuhoboo.com/juegos-educativos.php 
 

ACTIVITATS PER DESENVOLUPAR LA CREATIVITAT 

 Pintar amb colors, retoladors, Playcolors,…  
 Fer figures de fang i pintar-les quan s'assequin.  
 Pintar pedres.  
 Fer dibuixos lliures.  
 Decorar caixes.  
 Pintar amb el cos.  
 Fer escultures amb coses que trobes per casa.  
 Crear personatges amb material reciclat.  
 Fer glaçons de gel amb aquarel·les i pintar amb ells.  
 Pintar amb caniques. 
 Estampació de mans i convertir-les en animals. 
 Fer polseres amb macarrons de colors. 
 Fer slime, si disposeu de sabó i bicarbonat… 
 Dibuixar-nos els uns als altres (autoretrat). 
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ACTIVITATS PER DESENVOLUPAR LA LECTOESCRIPTURA  

 Llegir contes junts/es.  
 Fer un llibre de paraules i imatges.  
 Col·leccionar i classificar paraules.  
 Poemes i endevinalles de l’edu365 
 Jugar amb lletres imantades.  
 Fer lletres amb aquarel·les.  
 Resseguir els traços de les lletres amb cotxes.  
 Practicar el traç del seu nom amb lletra de pal. 

 

 

ACTIVITATS PER DESENVOLUPAR EL PENSAMENT MATEMÀTIC 

 Fer números amb xurros de plastilina.  
 Traçar números a safates amb sorra o farina.  
 Comparar mides dels objectes (tasses, coberts…) 
 Pesar els aliments per cuinar.  
 Buscar figures geomètriques per casa.  
 Fer seriacions amb elements quotidians o joguines (pintxo de fruites 

saludable, botons, llegums…) 
 Plantejar problemes matemàtics en situacions quotidianes.  
 Jocs de taula: parxís, sudoku, trencaclosques, joc de cartes… 

 

 

ACTIVITATS PER ESTIMULAR EL JOC SIMBÒLIC 

 Fer un teatre d'ombres.  
 Disfressar-se.  
 Pintar-se la cara, les ungles... 
 Jugar a perruquers/es.  
 Fer una cabana.  
 Fer construccions i inventar-se històries.  
 Fer un conte amb l’aplicació stop motion. 

                 https://www.youtube.com/watch?v=KD71W34iJqo 

 Joc lliure. 
 Jocs per jugar a casa que puguin fer amb dispos 

https://criatures.ara.cat/oci/jocs-jugar-casa_0_1621637993.html  
 

 
ACTIVITATS PER GAUDIR TOTS PLEGATS 

 Fer ioga o gimnàstica junts 
 https://www.youtube.com/watch?v=feJdmeEV9YQ 

 Veure pel·lícules junts, amb les cadires col·locades com un cinema. Fer 
crispetes!! 

 Jugar a jocs de taula.  
 Experimentar amb farina i aigua. 
 Fer construccions plegats/des.  
 Construir una cabana amb llençols i jugar a dins. 
 Fer experiments o slime.  
 Preparar junts un berenar.  
 Ajudar en les tasques de casa. 
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 Fer circuits per bufar i encistellar les pilotes per tal de reforçar l’aparell 
bucofonador. 

 Fer bombolles de sabó. 
 Mindfulness per a infants 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ1lFLGiSfqcbFYD7j4MhtKflrZNj
gs7Q  

 Experiments casolans… 
https://www.xn--experimentosparanios-l7b.org/ 

 A la web www.sortirambnens.com hi ha moltes propostes per gaudir amb 
la família i a casa 

 

ACTIVITATS MUSICALS 

 

 Escoltar música de diferents estils musicals i realitzar activitats com el 
joc de les estàtues o el joc dels aros. 
http://musicaltrainingpedagogia.blogspot.com/2016/10/les-estatues.html 

 

 Ballar diferents tipus de danses. 
https://www.youtube.com/watch?v=Cd7SdekL1nE 

https://www.youtube.com/watch?v=ItyThAh2-AI 
 

 Veure pel·lícules de bandes sonores i musicals reconeguts i escoltar les 
respectives cançons. Per exemple, pel·lícules Disney: Del Revés, 
Frozen, El Rey León, La Sirenita, Aladín i també pots imitar alguna 
escena. Tu ets el protagonista del musical! 
https://www.youtube.com/watch?v=IbVC1gHoE4k 

 

 Audiocontes musicals. 
https://eduplanetamusical.es/2015/05/04/audioconte-rhapsody-in-
blue/#.XnO6rlVKjIU 

 

 Realitzar una Gymkana musical per a tota la familia. Buscar una 
temàtica divertida com per exemple, fer dibuixos relacionats amb 
cançons populars infantils com a pistes. L’objectiu és cantar una cançó 
relacionada amb la imatge trobada i a la fi, encertar totes les pistes per 
part del jugador. Per acabar, es rebrà un premi. 

           https://www.teocio.es/sin-categoria/pruebas-para-una-gymkana 

 

I per últim us animem a participar als reptes que anirem plantejant des de 
la web de l’escola.  

Aquí teniu el correu de les mestres perquè pugueu mantenir-vos en contacte. 

 

cgrau@covesdencimany.com Cristina Grau 

mdominguez@covesdencimany.com Marta Dominguez 
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mvallverdu@covesdencimany.com Mireia Vallverdu 

iredondo@covesdencimany.com Ivana Redondo 

 

bvinuesa@covesdencimany.com Blanca Vinuesa 

 

smunoz@covesdencimany.com Susana Munoz 

 

rbarbosa@covesdencimany.com Rosalina Barbosa 

 

Cuideu-vos molt!!! 
 


