
 

PROPOSTA D’ACTIVITATS DEL 16 AL 27 DE MARÇ 
INFANTIL 

 

PROPOSTES EDUCATIVES PER ALS INFANTS 
 

A continuació, us proposem un seguit d’activitats educatives que podeu realitzar 

aquests dies amb els vostres fills i les vostres filles. Escolliu les que més us agradin i, 

sobretot, les que considereu més adients tenint present les individualitats de cada 

infant. 

★ Conversar sobre les emocions i parlar de la convivència a casa: explicar-vos 

quines qualitats us agraden més de cada membre de la familia, compartir com 

us sentiu amb tot això que està passant i per què, parlar de tots els aspectes 

positius que podem treure aquesta situació,... 

★ Relaxar-nos, respirar i gaudir del moment present, oblidant-nos del passat i del 

futur per uns minutets. Les nenes i els nens us poden ensenyar diferents 

estratègies ja que la relaxació i la calma formen una part important del nostre 

dia a dia. Podeu buscar música relaxant i fer-vos algun massatge. 

A més, us deixem alguns enllaços que podeu utilitzar: 

Sa ta na ma: https://www.youtube.com/watch?v=n3BSZrpHZwo 

I am happy: https://www.youtube.com/watch?v=UxskFL5mcMI 

★ Llegir contes i llibres. Combinar moments en els quals les persones adultes 

llegiu contes als nens i a les nenes amb altres moments en que cada membre 

de la família gaudeix del seu propi llibre. 

★ Inventar-se algun conte o història, buscar finals diferents a aquells contes que 

ja coneixem,... 

★ Jugar a jocs de taula en companyia. Alguns exemples són: el memory, l’UNO, 

l’oca, el dòmino, el parxís, el jenga… Amb els jocs de taula aprenem valors 

socials ja que hem d’esperar el nostre torn, hem de respectar unes normes, 

hem d’aprendre a guanyar i a perdre… També treballem les matemàtiques a 

l’hora de comptar, de diferenciar els colors, buscar parelles… 

★ Crear el teu propi joc de taula inventat. 

★ Fer puzzles, construccions, lego… Són un benefici per treballar la 

psicomotricitat fina, la capacitat d’elaborar estratègies, l’atenció... 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3BSZrpHZwo
https://www.youtube.com/watch?v=UxskFL5mcMI


★ Dibuixar, pintar i fer manualitats. Treballar la vessant artística permet potenciar 

la imaginació i expressar-nos de diferent manera. Algunes propostes poden ser: 

Fer un dibuix amb aquarel·les, pintar en un mural o paper gran, fer una 

escultura amb fang o plastilina, crear un mosaic amb pedres o altres materials, 

pintar amb taps de suro, fer un retrat, etc. 

 

 

★ Fer un àlbum de fotos que tinguem pendent o un diari del dia a dia que estem 

vivint en aquests moments.  

★ Gaudir de l’art visualment i en família: observar obres d’art, parlar i compartir 

amb la família què ens fan sentir, què ens transmeten, etc. 

★ Crear una càpsula del temps amb escrits, dibuixos, reflexions i coses personals 

dels membres de la família.  

★ Escriure una carta a alguna persona que estimem. És una manera motivadora 

d’escriure amb una intenció. 

★ Escoltar diferents estils de música i ballar. 

★ Si coneixeu a algú que fa anys en aquestes dates, feu-li una cançó, i li dediqueu. 

★ A continuació teniu un llistat de cançons que escoltem i treballem a l’escola a 

l’hora de música: 

-Cançons P-5: “Mirall de Pau” (dóna la nota amb lletra) i “La rumba de 

l’amistat” de Pot petit. 

-Cançons P-4: “El meu cotxe” (qui canta els seus mals espanta) i “Astronautes 

animals” de Pot petit, per a ballar una miqueta. 

-Cançons P-3: “A la vora de la mar” (videoclip) i “Sóc un cuiner” (llenguatge de 

signes) 

★ English. Us adjunto enllaços de cançons en anglès que cantem i ballem a classe:  

 

○ Colours P3: https://www.youtube.com/watch?v=aMTIm-D1l54 

○ Numbers P3: https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo 

○ Numbers P4 & P5: https://www.youtube.com/watch?v=dg0cQtVisLw  

○ Colours P4 & P5: https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY 

○ Apples & Bananas: https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M  

 

★ Fer algun experiment nou i descobrir què passa i per què.  

★ Buscar informació, imatges,... dels temes dels projectes que estem treballant a 

classe o d’altres temes que ens semblin interessants i parlar-ne.  

https://www.youtube.com/watch?v=aMTIm-D1l54
https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo
https://www.youtube.com/watch?v=dg0cQtVisLw
https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY
https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M


 

★ Ajudar amb les tasques de casa de cada dia. Tenir responsabilitats, càrrecs i 

col·laborar en les tasques és important per sentir-nos partícips i importants, en 

aquest cas de l’entorn familiar. 

★ Potenciar l’autonomia dels infants a l’hora de vestirse i desvestirse, rentar-se 

les mans, anar al lavabo... 

★ Elaborar un postre especial amb fruita, cuinar un pastís o una recepta que us 

agradi. 

★ Pintar mandales. És una tècnica que permet treballar l’atenció i la concentració. 

A internet podreu trobar molts exemples. I podeu imprimir les que més els hi 

agradin als infants i les que considereu més adients. 

 

 

 

 

 

 

★ Preparar una tarda de cinema amb crispetes a casa. Podeu fer una votació per 

escollir la pel·lícula, fins i tot, escriure les opcions i posar el nombre de vots al 

costat (igual que fem per escollir el tema dels projectes). 

★ Fer una cabana amb els coixins del sofà i llençols. Després podeu deixar anar la 

imaginació i jugar dins d’ella al que més us agradi o inventant alguna història. 

★ Mirar les estrelles desde la finestra i buscar constel·lacions. Conversar mentres i 

gaudir de poder estar compartint moments. 

★ Dur a terme activitats per treballar la psicomotricitat fina: retallar, classificar 

objectes, activitats amb pinces d’estendre la roba…    

 

 

 

 

 

 

 

 

★ Fer una gimcana amagant missatges per casa. Podeu dedicar un dia a el·laborar 

els missatges i les proves plegats i decidir un dia per posar-la en pràctica. O 

muntar un circuit psicomotriu dins de casa amb coses quotidianes (tot això 

dintre de les possibilitats de cadascú). 



★ Jugar utilitzant el joc simbòlic: la caseta, els i les metges, la perruqueria, la 

botiga… És un bon moment en el qual nenes i nens imiten accions de la vida 

quotidiana, adopten diferents rols, utilitzen el llenguatge per comunicar-se... 

★ Practicar ioga. El ioga ens permet connectar el nostre cos amb la nostra ment i 

té molts beneficis. Hi ha propostes infantils motivadores i divertides: 

Yoguic: https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0 

Postures animals: https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ 

★ Fer llistats dels noms dels membres de la famílies, de les nostres aficions, dels 

personatges d’una pel·lícula, etc. Així treballem l’escriptura donant un sentit i 

fent que sigui significativa. 

★ Fer un llistat oral de coses que hi caben en una caixa de sabates, o de paraules 

i/o noms que comencen per la lletra... 

★ Jugar i practicar els esports que es puguin dins de casa utilitzant la imaginació. 

Per exemple, jugar al voleibol amb un globus, a ping-pong a la taula del 

menjador, fer una canasta amb una paperera i jugar a llençar pilotetes, etc. 

★ Escoltar música i ballar!! Preparar una coreografia en família. 

★ Disfraçar-se i jugar, jugar i jugar!! 

★ Guerra de pessigolles!! 

★ Avorrir-se de tant en tant. 

 

I sobretot… 

★ SOMRIURE CADA DIA I ESTIMAR MOLT A LA FAMÍLIA. 

★ I si us ve de gust feu alguna foto d’allò que feu i ens l’envieu per 

correu electrònic. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ

