
RECOMANACIONS PER LES FAMÍLIES DE LA COMUNITAT DE MITJANS 

 

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.  

 

4. Recordeu que cal vetllar perquè els infants no estiguin gaires hores 
seguides connectades a les pantalles (televisió,tauletes, ordinadors.. ). 
Pot ser útil crear un horari, conjuntament amb els infants, per poder 
preveure fer activitats de tipologies diferents( joc lliure, jocs de taula amb 
la família, utilització de les pantalles a nivell d’oci, activitats 
d’aprenentatge, activitat física, activitat artística…  

 

5. Aquests dies, els infants també poden col·laborar en algunes tasques de 
casa, les que creieu més adients: parar i desparar la  taula, recollir la  
roba, ajudar a plegar la roba, endreçar l’habitació,… 

 

A continuació 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: 
 

 Gravar-se en vídeo fent la explicació d’alguna recepta o d’algun joc per a 
compartir amb els amics i amigues de la classe. 
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 Buscar una cançó i crear una coreografia. 
 Aprendre cançons i poemes i recitar-los a la família i, més endavant, a 

l’escola. 
 Cercar excuses per a que els infants escriguin, ja siguin cartes pels 

amics i amigues que es podran donar quan es vegin, a familiars…  
 També poden escriure contes i fer els dibuixos. Primer imaginar-los 

oralment i després escriure’ls amb la família. 
 Crear un còmic senzill. 
 Realitzar un petit diari de cada dia, escriure alguna frase i fer el dibuix. 
 Proposta fotogràfica: fotografiar objectes amb formes geomètriques. Fer 

un recull de fotografies d’objectes del mateix color.  
 Llegir en veu alta per a la resta de la família, quan estem preparant el 

sopar… 
 Amb un rotllo de cinta de pintar fer carreteres per la casa, per jugar amb 

els ninos, cotxes.. 
 Inventar algun objecte. Pensar un invent, per a que serviria, com seria, 

dibuixar-lo i escriure el nom, les seves propietats.. 
 Plantar llavors de la fruita, llenties, cigrons… el que sigui i veure 

l’evolució, dibuixar i escriure que passa cada dos o tres dies.  
 Registrar el temps que fa cada dia (sol, núvols, pluja, calor, fred).... i 

cada final de setmana comptar quants dies i ha hagut de cada.  
 Escriure el menú que mengen cada dia. 

 

RECULL DE PÀGINES WEB D’INTERÈS:  
 

 80 recursos educatius per aprendre des de casa.  
           Natibergada.cat.https://natibergada.cat>recursos-ed… 

 

 www.edu365.cat .Es pot entrar directament edu365 i escollir activitats de 
tot tipus (català, matemàtiques, naturals…). Una mà de contes. 

 

 Consciència fonològica: 
https://www.symbaloo.com/mix/conscienciafonologica3 

 

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

 

 www.sortirambnens.com actualment ofereixen activitats a realitzar amb 
la família a casa 

 

 Per fer experiments: https://www.xn-experimentosparanios-17b.org/ 
 

 Per fer relaxació: www.youtube.com → mindfullness per nens 
 

 Hi ha diferents pàgines webs, generalment de pagament, però que ara 
ofereixen un temps de gratuïtat donades les circumstàncies de 
moment.       
- http://bit.ly/smartick_15 (per teballar les matemàtiques) 

 

- http://bit.ly/edelvives_Tatum (per treballar la lectura) 
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-http://bit.ly/smile_learn (activitats eductives diferents àmbits) 
 

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

 

 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 

-ESL games plus. 

 

Algunes propostes d’activitats musicals: 
 

 Cantar cançons populars o tradicionals. 
.https://www.youtube.com/watch?v=kXOduK5-LMM 

 https://www.youtube.com/watch?v=Bz2vYEXxsVE 

 

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

 

 Escoltar diferents gèneres o estils musicals. 
 

 Ballar danses al ritme de la música amb instruments casolans. 
https://www.youtube.com/watch?v=Bz2vYEXxsVE 

https://www.pinterest.com.mx/pin/81712192612 

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

 

 Contes musicals o relacionats amb la Música. 
http://alquimiamusical.cat/contes-musicals/ 

           https://www.youtube.com/watch?v=gr4tPGLIAUE&t=94s 

https://www.youtube.com/watch?v=dihJ1w48Jh0 

 

 Altres webs d'interès: 
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http://www.auladeelena.com/ 
https://www.mariajesusmusica.com/ 

 

Per a tothom, unes recomanacions sobre l’activitat física: 

a. És important poder mantenir uns bons hàbits saludables dins en la 
mesura que sigui possible: procurar tenir una bona alimentació i menjar a 
les hores que toca, descansar, 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 
 

c. Sobre relaxació: fer respiracions, buscar activitats de ioga per nens a 
internet. 
 

A continuació, teniu una sèrie de propostes per fer activitat física en 
familia: 
Ioga: https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg&feature=youtu.be 

Cosmic kids: https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga 

Gimnàstica: https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI 
                https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI&feature=youtu.be 
 

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

Aquí teniu els correus de les mestres per a que ens puguem mantenir en 
contacte. 
 

marrufat@covesdencimany.com Maria Arrufat 

pcases@covesdencimany.com Pilar Cases 

lperez@covesdencimany.com Luisa Perez 

bvinuesa@covesdencimany.com Blanca Vinuesa 

bcabanelles@covesdencimany.com Bruno Cabanelles 

bllucia@covesdencimany.com Berta Llucià 

 

mcaudet@covesdencimany.com Monica Caudet 

Cuideu-vos molt! 
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