
RECOMANACIONS PER A FAMÍLIES DE LA COMUNITAT DE 
GRANS 

 

Primer de tot, voldríem fer-vos arribar  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 podem enviar-vos 
tasques obligatòries per fer a casa durant el confinament, però hem pensat que 
potser us faran servei una sèries de recomanacions o recursos pedagògics, 
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. Parleu del que està passant, amb calma, positivisme i de la forma més 
clara possible. 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 de l’infant.  
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  
recomanem fer un horari de la rutina diària i penjar-lo en un lloc visible: a 
la nevera, a l’habitació… Hi hauria d’aparèixer la franja horària que es 
dedicarà: 

- per fer coses de l’escola,  

-per jugar a la Play, 

-per llegir,... 

Aquests dies, els nois i les noies també poden col·laborar en algunes 
tasques de casa, les que creieu més adients: fer el llit, endreçar, 
preparar els àpats (amb l’ajuda d’un adult), ajudar a plegar la roba neta i 
posar-la al seu lloc… 

 

Recordeu que cal vetllar perquè els infants no estiguin gaires hores 
seguides connectades a les pantalles (telèfon, televisió,tauletes, 
ordinadors.. ). 
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Ara us adjuntem un llistat d’activitats que poden realitzar durant el 

confinament, escolliu les que creieu més adients per a cada infant i cada 
moment. 
 

 Escriure un diari personal i explicar-li tot el que va passant al llarg 
d’aquestes setmanes i les emocions que vas tenint. 

 Llegir un llibre (físic o virtual), i intentar fer-ne un resum o explicar el que 
t’ha agradat més (com el que fem a Tertúlies). 

 Elaborar una línia del temps amb les dates de naixement  dels familiars, 
afegint  una foto o dibuix. 

 Fer l’arbre genealògic de la família.  
 Fer la mitjana aritmètica de les edats dels familiars. 
 Agafar un tiquet de la compra, copia el nom del producte o fes un dibuix 

,al costat escriu el preu real i després el preu arrodonit. 
 Dibuixar un plànol de la teva habitació vista des de dalt. Intenta afegir-hi 

tots els detalls: cobrellit, armari, etc. Després pinta’l. Intenta utilitzar un 
regle. 

 Escriure un petit conte fantàstic on el protagonista o la protagonista sigui 
algun familiar que estigui a casa,afegint un dibuix. 

 Escriure cartes als teus amics i amigues i quan us retrobeu us les podeu 
donar amb missatges bonics.   

 Construir una joguina amb material reciclable que trobis a casa: 
ampolles, rotllos de paper higiènic, de paper de cuina, safates de 
porexpan…pots consultar aquest enllaç: 

https://www.europapress.es/desconecta/lifestyle/noticia-20-
manualidades-diy-dia-mundial-medio-ambiente-20150605100539.html 

 Escriure rètols amb lletres decorades de cada una de les habitacions de 
casa per penjar-los a les portes. Pots fer servir lletres de revistes i diaris. 

 Escriure una llista de 10 coses positives que té estar aquests dies  a 
casa. 

 Dissenyar i executar un joc de taula format viatge amb les seves 
instruccions i material necessari per jugar-hi.  

 Escriure un receptari amb el recull de les receptes que més agraden a 
casa teva.  

 Realitzar un plànol dels carrers i/o places de la zona on viu l’alumnat i 
representar els equipaments més importants, així com les parades de 
metro, bus i taxi, els supermercats, les farmàcies, els centres 
hospitalaris, etc.  

 Calcular la distància aproximada que hi ha des de casa teva fins a cada 
un dels equipaments. 

 Mirar pel·lícules en català, castellà i anglès. Fer la fitxa tècnica. (veure el 
model exemplar) 

 Plantar llegums (llenties, cigrons o mongetes):  
o Posem una mica de cotó al fons d'un got de plàstic i/o vidre. Hi 

col·loquem dues o tres llavors. Reguem les llavors amb una mica 
d'aigua i esperem uns quants dies. 

o L’alumnat és el responsable d’humitejar el cotó amb aigua cada 2-
3 dies i observar-ne el seu creixement.  
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WEBS D’INTERÈS 

Aquí teniu també unes webs d’interès general per apropar-nos a la 
cultura i reforçar aprenentatges: 

Han sorgit un munt d’iniciatives amb propostes culturals per a tots els 
gustos i aquí se’n recullen algunes 
https://www.nuvol.com/agenda/activitats-culturals-que-pots-fer-
malgrat-el-coronavirus-87463 

La Nati Bergadà, un clàssic per recomanacions d’estiu, ha creat aquest recull fa 
pocs dies:https://natibergada.cat/recursos-educatius-per-aprendre-des-de-casa 

 Aquí hi trobareu 11 jocs que es poden jugar a casa, per si us quedeu sense 
idees: 

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

 I si no us ha donat temps de passar per la biblioteca, recordeu que si teniu el 
carnet, podeu descarregar-vos títols aquí: https://catalunya.ebiblio.es/opac/# 

Web amb jocs i activitats de totes les àrees i nivells http://www.ceip-
diputacio.com/la%20motxilla.htm  

Recursos Edu365.cat 
http://www.edu365.cat/infantil/llegir/llegir/portada.html 
 

L’editorial Teide ens ofereix tots els seus recursos digitals, per fer-los servir cal 
seguir aquestes instruccions: 

1. Clicar l’enllaç https://web.editorialteide.com/ca/ensquedemacasa/ 
2. Clicar el botó ACCEDEIX 
3. Triar el curs i després la matèria 
🔝 No cal cap descàrrega ni identificació personal. 

  

Activitats en Anglès online gratuïtes facilitades per l’Editorial Oxford: 

-Online Learning Zone: https://elt.oup.com/student/oupeprimary/  Els 
continguts adients els troben en Archie’s World i Daisy, Robin & Me. 

-Oxford Owl. És una web amb 250 e-books online. 
 https://www.oxfordowl.co.uk/  per accedir-hi han de clicar en “MY 
CLASS LOGIN”. 

Usuari: splash  Contrasenya: splash 

 

Biblioteca virtual:(articles, jocs, llibres electrònics):  
https://genius.diba.cat/ca                            
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http://bit.ly/smartick_15  i http://math.cilenia.com/ca(per treballar les 
matemàtiques) 
 

http://bit.ly/edelvives_Tatum (per treballar la lectura) 
 

http://bit.ly/smile_learn (activitats eductives diferents àmbits) 
 

A continuació, teniu un recull d’activitats i recomanacions musicals per dur 
a terme durant aquests dies a casa: 

 Jugar al joc Trivial musical. Aquí trobareu l’aplicatiu del Trivial i més jocs 
per divertir-se i aprendre: 

https://play.google.com/store/search?q=trivial%20musical&gl=ES 

 Realitzar una Gymkana musical per a tota la familia. Buscar una 
temàtica divertida com per exemple, fer dibuixos relacionats amb 
cançons populars 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. Es poden fer Gymkanes 
de diferents tipus: descripció d’objectes, endevinalles, etc. 

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

 

 Fabricar instruments musicals casolans. 
http://clubpetitslectors.blogspot.com/2015/06/manualitat-infantil-
instruments-musicals-casolans.html 
  

 Si teniu instruments musicals a casa, toqueu-los per millorar la pràctica 
musical. 

 Cantar cançons de diferents èpoques i estils musicals. 
 Ballar danses al ritme de la música amb instruments casolans o amb 

percussió corporal. 

https://www.youtube.com/results?search_query=dansa+ara+2020 

 Altres webs d’interés: 

https://educacionmusical.es/recursos/ 

https://www.deia.eus/consejos-coronavirus/2020/03/17/apps-educativas-
para-ninos-padres/1025325.html 

 

No oblideu que durant aquests dies és molt important l’activitat física. 

a.  Mantenir uns bons hàbits saludables dins del possible: alimentació, 
descans, evitar moltes hores de pantalles. 
b.  Fer activitats o jocs d’expressió: joc de les pel·lícules, endevinar paraules o 
emocions amb mímica, organitzar una petita representació, inventar 
coreografies, escoltar música i ballar. Amb el just dance del www.youtube.com 
segur que passareu gran moments amb tota la família. 
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A continuació, teniu una sèrie de propostes per fer activitat física en 
familia: 
Gimnàstica: https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI 
            https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI&feature=youtu.be 

 https://youtu.be/2eI9BoQLTfo?list=PLvuT1Bjs2VSF0Yqahj8VAKBwyYF
nLJIDa 

https://www.youtube.com/watch?v=c3oeoVsM95s&list=PLvuT1Bjs2VSF0
Yqahj8VAKBwyYFnLJIDa#action=share 

           https://sites.google.com/view/ef-a-casa/17 

Balls:  https://sites.google.com/view/ef-a-casa/16 

c. Sobre relaxació: fer respiracions, buscar activitats de ioga per nens a 
internet, i intentar trobar moments de calma. 
Ioga: https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs 

 

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 puguem mantenir-nos en contacte. 

ade@covesdencimany.com Anna de Lara 

msanchez@covesdencimany.com Montse Sánchez 

mgaspa@covesdencimany.com Marta Gaspa 

omartin@covesdencimany.com Olga Martin 

 

bvinuesa@covesdencimany.com Blanca Vinuesa 

bcabanelles@covesdencimany.com Bruno Cabanelles 

 

ocruz@covesdencimany.com Olga Cruz 

 

Cuideu-vos molt! 
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