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Estimades famílies, 

davant la situació extraordinària en la qual ens trobem i que farà que els 

xiquets i xiquetes romanguen, almenys 15 dies, a casa sense col·legi, les mestres del 

Cicle d'Infantil volem fer-vos arribar unes recomanacions i pautes que us poden ajudar 

a vosaltres, i als vostres fills i filles, a passar de la millor manera possible aquest 

període i contribuir a que aquest temps de reclusió siga el més profitós possible.  

Considerem necessari que, en la mesura del possible, els xiquets i xiquetes 

seguisquen un horari al llarg del dia, ja que l'eixida de la rutina pot provocar en ells 

més confusió i la volta posterior al col·le, serà més complicada. En aquest sentit, hem 

preparat un horari que podeu utilitzar en el que s'intercalen activitats escolars, 

activitats lúdiques i temps de descans i que us adjuntem. 

A continuació us proposem una sèrie d'activitats que com veureu estan 

separades per blocs. No es tracta, lògicament, de fer les activitats en ordre, sinó de 

procurar anar intercalant una de cada bloc, i, per descomptat, no es tracta d'una llista 

d'activitats obligatòries a realitzar, sinó una llista de suggeriments. A més heu de 

tindre en compte que cal adaptar-les al nivell de cada xiquet i no totes es poden fer en 

tots els nivells. 

 

ACTIVITATS DE MOVIMENT 

 Gymkanes 

 Cerca del tresor 

 Jugar a les bitles amb botelles de plàstic 

 Crear coreografies 

 Practicar ioga 

 Teatre d'ombres 

 Jugar al volei amb globus 

 Jugar a encistellar amb globus 

 Jugar a l'amagatall 

 Imitar postures 

 Llançar i agafar la pilota 

 Fer equilibri, desplaçar-se a peu coix, arrossegant-se, cap endarrere... 

 Muntar una cabanya 

 Jugar a fred-calent (amagar alguna cosa i que ho busquen amb les indicacions 

de fred-calent) 

 

 



 CEIP  CERVANTES 
 Saturnino Cerdá, 8 

03640 - MONÒVER (Alacant) 

 

               96  695 73 35 
  FAX      96  695 73 36 

@    03006499@gva.es 

www.cervantesmonover.es 

 

  

 

ACTIVITATS SENSORIALS 

 Endevinar un objecte amb els ulls tapats 

 Olorar coses i tractar d'endevinar què és amb els ulls tancats 

 Escoltar música 

 Jugar al memory 

 Jocs d'atenció (observar uns objectes, modificar-los canviant-los de lloc o 

traient algun i que detecten els canvis) 

 Caminar descalç sobre diferents materials 

 Omplir un globus sense unflar de diferents materials (llegums, aigua, farina, 

caramels...) i endevinar amb el tacte i el so, què és 

 Classificar objectes per la textura, grandària, color, forma...  

 Caçar colors (agafar tot el que hi ha en un lloc d'un color determinat)  

 Exercicis de motricitat fina: enroscar, desenroscar, ensartar, fer collarets amb 

pasta, repassar, picar amb punxó o amb escuradents en el seu defecte, retallar, 

jugar amb pinces de la roba, transvasar d'un lloc a un altre objectes amb unes 

pinces... 

 

ACTIVITATS DE COMUNICACIÓ 

 Jugar a Si fora... (una animal, un vehicle, un color, una fruita...)  

 Inventar una poesia 

 Jugar al pictionary (fer un dibuix i que endevinen el que és) 

 Contar un conte i... representar-ho, dibuixar els personatges, inventar un altre 

final, copiar, repassar o escriure el títol... 

 Contar el que més ens agrada de nosaltres o dels nostres familiars, amics...  

 Contar acudits 

 Jugar el telèfon desbaratat 

 Jugar a paraules encadenades 

 Jugar a Veig-Veig 

 Endevinar un animal, objecte o persona fent preguntes a les quals només es 

pot contestar sí o no 

 Memoritzar la seua adreça i/o número de telèfon 

 Endevinar, amb els ulls tancats, al fet que correspon un so (aixeta, paper en 

esquinçar-se, pilota en botar, gots en brindar...) 
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ACTIVITATS DE LECTOESCRIPTURA 

 Amagar missatges o pistes per casa 

 Escriure un diari 

 Escriure una carta a un amic, familiar.. 

 Repassar l'abecedari 

 Repassar, copiar o escriure el nom i el cognom 

 Repassar, copiar o escriure nombres. 

 Escriure o copiar una recepta de cuina 

 Fer lletres amb pals, pedres, plastilina, llegums... 

 Buscar les lletres del seu nom i encerclar-les  

 Repassar el seu nom amb pintura de dits, retolador... 

 Amagar lletres per casa que hauran de trobar i reconèixer. Els més majors 

poden després formar paraules amb les lletres trobades. 

 Realitzar traços i que els repassen amb el dit, amb pintura, retoladors, 

pedretes, llegums... 

 Escriure lletres en pinces de la roba i que formen el seu nom o altres paraules.  

 Escriure lletres, números, traços... en una safata plana plena de sal, terra... 

 

VIDA PRÀCTICA 

 Organitzar els joguets 

 Netejar els joguets 

 Cuidar les plantes 

 Estendre la roba  

 Doblegar la roba 

 Preparar receptes de cuina (cuinar) 

 Parar taula 

 Plantar una llavor 

 Fer un massatge 

 Classificar la roba 

 Practicar amb els cordons de les sabates i els botons i cremalleres de la roba 

 Fer suc 

 Preparar un berenar divertit 

 Netejar la pols 

 Transvasar líquids o altres objectes (llegums, arròs...) utilitzant una cullera, una 

esponja, un colador... 

 



 CEIP  CERVANTES 
 Saturnino Cerdá, 8 

03640 - MONÒVER (Alacant) 

 

               96  695 73 35 
  FAX      96  695 73 36 

@    03006499@gva.es 

www.cervantesmonover.es 

 

  

 

JOC I ENTRETENIMENT LLIURE 

 Jugar amb la tablet 

 Jugar amb el mòbil 

 Veure la televisió 

 Jugar amb els germans i/o pares 

 Jugar amb els joguets 

 Veure pel·lícules 

 Jocs de taula 

 Jugar a les construccions, fer trencaclosques, pintar, dibuixar...  

 

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES 

 Pintar-se les ungles 

 Dibuixar retrats 

 Inventar cançons 

 Desfilada de disfresses 

 Fer i decorar avions de paper 

 Jugar a la perruqueria 

 Fer origami (vaixells,ventalls...) 

 Retallar amb diversos materials (paper, cartolina, tela..) 

 Fer marionetes amb calcetins 

 Elaborar un marcapàgines 

 Fer dibuix cooperatiu (una persona ho comença i els altres van continuant-ho) 

 Pintar-se la cara 

 Fer manualitats amb reciclatge 

 Fer polseres i collarets 

 Dibuixar sobre superfícies grans (paper d'estovalles, caixes de cartó...) 

 Fer un collage amb revistes 

 Fer escultures amb plastilina 

 Fer murals 

 

Així mateix, us facilitem algunes pàgines web i de facebook on podeu trobar fitxes i idees 

que us poden ajudar: 

Pàgines Web: 

https://www.mistrucosparaeducar.com/producto/plan-b/ 

https://www.familiaycole.com/ 

https://www.ceiploreto.es/ 

https://www.mistrucosparaeducar.com/producto/plan-b/
http://www.familiaycole.com/
https://www.ceiploreto.es/
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httpp://rejuega.com/juego-aprendizaje/ideas-para-hacer-con-ninos/80-juegos-para-ninos-

para-las-vacaciones/ 

httpp://rejuega.com/juego-aprendizaje/ideas-para-hacer-con-ninos/5-ideas-para-hacer-con-

ninos-en-agosto/ 

Pàgines de Facebook 

- Orientación Andujar 

- Blog del Maestro 

- Actividades de Educación Infantil 

- Imágenes educativas 

 

Esperem que aquests suggeriments us ajuden a passar  el millor possible aquests 

moments complicats que esperem que passen prompte.  

Des de l'Equip d'Infantil volem aprofitar per a enviar-vos tot el nostre ànim i posar-nos a la 

vostra disposició per al que necessiteu. Estarem en contacte. 

Una salutació 

 

 


