GUIA DE RECURSOS PER A TOTES LES FAMÍLIES D’EDUCACIÓ INFANTIL
Hola a totes les famílies de la Secció d’Infantil!! Des de casa, us donem molts ànims i
moltes forces per superar aquest període de confinament. Sabem que no és fàcil, però
segur que entre tots i totes al final en sortirem!
A continuació, us adjuntem un seguit de recursos, activitats, eines… que podeu
utilitzar amb les vostres filles i fills de Vermells i Grocs. Ho hem unit tot perquè pugueu
accedir a tots els recursos i utilitzar aquells que creieu que són més oportuns per al
vostre infant.

A.) PÀGINES WEBS
-

Contacontes (conjunts de contes en català i castellà)
Una mà de contes: enllaç
Pasión digital: enllaç

-

Causa-efecte (materials que al clicar ja s’activa alguna cosa, ho utilitzem
molt a les dues aules)
Guia chinpum: enllaç
Visual: https://codepen.io/neave/full/WNvGNez (copieu l’enllaç i ho
enganxeu a Internet, cliqueu F11 per fer la pantalla gran i, per sortir, una
altra vegada F11)
Boles saltarines: enllaç
Papunet: enllaç

-

Youtube (històries i contes que expliquem a l’aula)
Baby Einstein: enllaç
Bruixa coloraina: enllaç
Patufet: enllaç
El monstre de colors: enllaç
*Si voleu els pictogrames del monstre de colors cliqueu a l’enllaç.

- Youtube (cançons que escoltem a l’aula)
Al matí: a les 9:15 comencem el dia amb la cançó del Bon Dia! enllaç
Damàris Gelabert : les que més utilitzem a l’hora de fer música, però totes són
recomanables.
▪

És l’hora de fer música: enllaç

▪

Els mosquits: enllaç

▪

Les parts de la cara: enllaç

▪

Sí – No: enllaç

▪

Les vocals: enllaç

▪

Massatges: enllaç

▪

Llista reproducció totes les cançons: enllaç

▪

Sóc un mico: enllaç

▪

Lleó vergonyós: enllaç

▪

Cuc poruc: enllaç

▪

Els pirates: enllaç

▪

Llista reproducció totes les cançons: enllaç

Pot petit:

País de Xauxa:
▪

Joc per moure el cos: enllaç

▪

Parts del cos: enllaç

L’hora de fer relaxació: ho fem després de dinar una estoneta i es relaxen.
▪

Evening Meditation: enllaç

▪

Follow the sun – Xavier Rudd: enllaç

B.) APPS EDUCATIVES
Per descarregar al dispositiu mòbil, per defecte són per Android,
s’especifica si només són per Apple - IOS).
Música:
-

Loopimal: enllaç (només IOS - Apple)

-

Kids Music Instruments Sounds: enllaç

Jocs causa- efecte:
-

Buho Boo: enllaç

Llengua:
-

ABC Kids: enllaç

Matemàtiques:
-

La pequeña oruga glotona: formes y colores: enllaç
Apple)

-

Los niños aprenden números y matemáticas: enllaç

Memòria:
-

Kids Game – Memory Match Food: enllaç

Puzzle:
-

Baby Wooden Blocks Puzzle: enllaç

-

Animals puzzle Game for Kids: enllaç

Dibuix:
-

Kids Doodle – Color & Draw: enllaç

-

Magic board – Doodle & color: enllaç

-

Dibuix per a nens petits. Pintar per a nens: enllaç

(només IOS -

C.) PLATAFORMES DE RECURSOS
Espai amb molts recursos, eines, activitats… podeu
navegar i buscar els més adequats als vostres fills i filles.
-

Toolbox: enllaç (Apps educatives validades per docents, per nivells i
àrea)

-

Edu 365: enllaç (Activitats de tot tipus per a diferents nivells)

-

Zona Clic: enllaç (Aplicacions, jocs… educatius de programari lliure)

-

El sonido de la hierba al crecer: enllaç (recursos per a persones amb autisme)

D.) ACTIVITATS MANIPULATIVES
Idees a gran escala, ja que depenent del material que tingueu a casa podreu
fer unes o unes altres. Remeneu que n’hi ha de molt divertides!!
Idees de manualitats fàcils per a infants: enllaç
Pinterest - Manualitats infantils: enllaç Podeu cercar qualsevol paraula.
E.) ACTIVITATS DE MOTRICITAT FINA
Totes aquelles idees que creieu que milloraran la motricitat fina de les mans: fer
pinça, estrènyer, empènyer, introduir objectes petits en forats petits…
-

Estripar papers de diari amb les mans lliurement.

-

Fer i desfer boles grans i petites de paper.

-

Fer collarets i braçalets amb pasta (macarrons, anells petits…)

-

Agafar d’un en un cigrons, llenties, mongetes i ficar-ho dins una
ampolla.

-

Cordar i descordar botons grans i fàcils.

-

Obrir i tancar ampolles amb taps de plàstics

-

Pelar fruites com les mandarines, els plàtans…

F.) ACTIVITATS CURRICULARS
Sobretot per alumnes que fan itinerari a primària a fer llengua i
matemàtiques
- Llengua
▪ Resseguir les vocals i les lletres del seu nom puntejat. Si teniu
impressora, podeu utilitzar aquest recurs per escriure puntejadament
cliqueu en aquest enllaç. Sinó ho podeu fer vosaltres a mà, que també
serveix.

▪ Lectura global. Escriure paraules que els motivin als alumnes,
normalment: dibuixos animats, xocolata, colors, noms dels pares i
mares… i els hi aneu ensenyant de 2 en 2 i que escullin la que els hi
demaneu. Quan ja se sàpiguen dues perfectes afegiu una altra
paraula.

▪ Grafisme. Resseguir punts en diferents formes, anar d’un punts a l’altre,
fer espirals i que hi fiquin llenties… podeu buscar per Internet grafisme
i us sortiran moltes fitxes per fer.

- Matemàtiques
▪

Formes geomètriques bàsiques: buscar formes per la casa i dir el
nom: quadrats, rodones i triangles.

▪

Els números i comptatge: comptar diferents coses que tingueu per
casa fins el 5-10. Resseguir el número que han comptat en paper.

▪

Classificacions: materials de diferents aspectes, colors, formes,
material…

▪

Seriacions: A partir de diferents models de series que els nens i
nenes siguin capaç de repetir la seriació: botons, pasta, colors, taps
d’ampolla, figures geomètriques retallades…

G.) ACTIVITATS EN FAMÍLIA
Fer manualitats fàcils utilitzant materials reutilitzats de casa. Podem fer servir
tot tipus de materials reciclats: capses de cartró de totes mides, paper de diari,
envasos ben nets, ampolles, taps de plàstic, etc. per construir objectes,
joguines o invents. Per exemple: fabricar un vaixell, un castell, una granja, una
cabana, una torre, un capgròs, una màscara, un cotxe, un coet, boles de
malabars… La imaginació al poder!
Llegir contes als vostres fills/es o escoltar-los a través dels enllaços que us
hem adjuntat a dalt.
Escoltar molta música. Que els nens i nenes ballin, saltin, cantin i gastin una
mica d’energia. Els infants necessiten moure’s i en aquesta situació difícil
encara més, així que, busqueu un estoneta cada dia per moure el cos! També
podeu fer instruments improvisats on es puguin expressar.
Pintar lliurement o amb personatges o diferents coses dibuixades.

Una estoneta d’ús de noves tecnologies (tauleta digital, mòbil, ordinador),
que juguin amb aquests dispositius però que no superi l’hora al dia, tal i com
recomana l’OMS.
Cuinar receptes senzilles tots junts és una manera divertida de treballar la
convivència.
Fer jocs i moure’s, proposar reptes senzills on el moviment sigui el
protagonista: fer construccions amb diferent material holístic havent d’anar a
buscar les peces al final del passadís, buscar objectes amagats, moure’s amb
la panxa a terra, d’esquena, asseguts, gatejant …
Dins la mesura possible, fer cabanyes dins de casa. Als infants els encanta
i després tindran un espai de tranquil·litat per a ells/es. I després aprendre a
recollir, és molt important!
Fer relaxació una estoneta cada dia. En aquest enllaç podeu trobar diferents
tècniques i adaptar-les a cada necessitat.
Fer les tasques domèstiques. En la mesura possible, us poden ajudar a fer
les tasques senzilles de casa.
Fer un bagul de disfresses. Amb roba d’adult vella, teles, llençols, tovalloles,
mocadors de tela, bufandes... i que juguin amb la roba. Després podeu fer fotos
i quan hagi passat tot les podeu portar a l’escola que riurem una estoneta!
Veure pel·lícules adaptades a les edats dels fills/es.
Jugar fent ombres xineses. Quan es faci de nit amb un lot o el flash del mòbil
fer ombres a la paret.
Esperem que totes aquestes idees us ajudin a fer aquests dies més
Us enviem a tots i totes una abraçada ben forta!!!
Aina, Míriam, Lurdes, Judith, Laia i Beth

