
RECOMANACIONS O ACTIVITATS QUE PODEM FER PER ENTRETENIR-NOS. 

Benvolgudes famílies, 

En la situació que ens trobam, ens veim obligats a passar el màxim d'hores possibles 
confinats a casa. Amb la intenció de que els infants puguin reforçar i consolidar els seus 
aprenentatges, les mestres d'infantil vos feim arribar un llistat de suggerències o 
REPTES: 

 

MOTRICITAT FINA  

- Pintar i enfilar macarrons. 

- Aferrar gomets. 

- Col·locar pedretes damunt gargots. 

- Agafar objectes amb pinces de cuina i posar-los dins un recipient. 

- Jugar amb plastilina....  

- Fer figures utilitzant la tècnica de la papiroflèxia: 
https://www.etapainfantil.com/papiroflexia-ninos-videos 

 

    

https://www.etapainfantil.com/papiroflexia-ninos-videos


     

 

LECTURA, ESCRIPTURA I LLENGUATGES 

- Contar un conte cada dia. 

- Pintar titelles i representar un conte. 

- Repassar el nom propi i/o llinatges amb gomets. 

- Fer el nom i/o llinatges amb plastilina. 

- Fer un “memory” de lletres. 

- Escriure el nom o altres paraules del seu interès a partir de retalls de 
revistes/diaris. 

- Jugar a cercar per casa objectes que continguin la nostra inicial, la inicial d’algú 
de casa, etc. i escriure-ho. 

- “Veig, veig”. Aquí teniu alguns exemples (a google posant veig, veig paraules 
trobareu més opcions) 





 

- En la situació en la qual ens trobam ha sorgit la iniciativa de pintar un arc de 
santmartí amb l’escrit: TOT ANIRÀ BÉ. Podem aprofitar per fer-ho i penjar-ho al 
balcó.  

- Aprendre o inventar-nos cançons o fer rimes. 

- Decorar elements que no utilitzem a casa com camisetes velles, cossiols, 
capses... 

- Dur a terme un tatre d’ombres xineses: 
https://www.ideasparamama.com/sombras-chinas-juegos-divertidos/ 

 

ACTIVITATS D’EXPERIMENTACIÓ 

- Experimentar amb diferents elements: aigua, colorants, gel, fang, terra... 

- Fer experiments amb ingredients casolans. Pot ser útil veure els experiments 
següents: https://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/ 

- Elaborar mandales amb elements naturals: botons, llegums, pasta, pedres, 
flors... 

 

LÒGICA I MATEMÀTICA 

- Fer sèries amb blocs. 

- Fem números grans al terra 

- Trencaclosques, puzles, “piso, piso, paro”... 

- Jocs de taula tradicionals: dòmino, memory, cartes... 

https://www.ideasparamama.com/sombras-chinas-juegos-divertidos/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/


- Fer construccions amb diferents materials: legos, cartrons, peces de fusta… 

- Màquina de sumar  

 

- Caixa d'ous: per a aquest jocs necessitarem caixes grans i uns botons. Amb un 

marcador s'escriuen els números en ordre fora de cada orifici. Marcar així tota la 

caixa. Se li demana a l'infant que vagi trobant a cada buit el nombre de botons 

que correspon, així ja estarà sumant. Després, treure els botons dels buits i que 

els compti.  

-  

- Sumar i restar elements quotidians dels que tengueu a casa com gafes/pinces 
per estendre, taps, fruita... 

   



 

   

 

 

ANGLÈS 

- Un bon recurs per a seguir habituant l’oïda a la llengua anglesa és escoltar vídeos 
musicals en anglès: https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs 

 

 

Recordau que és molt important establir RUTINES diàries. Vos passam alguns links: 

● Bon dia: https://www.youtube.com/watch?v=BF7w-xJUlwM 

● Dies de la setmana: https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo 

● Massatges: https://www.youtube.com/watch?v=2RaUhbr7Jms 

Si voleu escoltar cançons amb els infants:  

● https://open.spotify.com/playlist/7k79GJJpEajb4wGbT0Qsm3 

 

Vos passam altres enllaços que vos poden servir i donar més idees, per fer ioga amb 
nins, receptes... 

● Ioga: https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY 

● Ioga: https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I 

● Si cercau a la WEB: “Cocina con Álex”, hi trobareu un bon grapat de receptes que 
es poden fer amb nins.  

 

Enllaços on hi trobareu contes i curtmetratges:  
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https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo
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https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY
https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I


● https://www.contes.cat/  

● https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/tots-els-contes/  

● https://socmestre.cat/recursos/conte/visiteu-el-raco-de-
contes/#.Xmtmn6hKjcs 

● https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/familias-2/cortometrajes-
educar-en-valores/ 

● https://rz100arte.com/50-cortos-geniales-trabajar-valores-vuestrs-alumnos/ 

● https://www.fundaciongizagune.net/cortometrajes-educar-valores/ 

● http://rejuega.com/reflexiones-y-recursos/cine/25-cortometrajes-educativos-
sobre-valores-y- emociones/ 

● https://www.etapainfantil.com/educar-valores-ninos-cortometrajes 
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