Barcelona, 18 de març de 2020
Bon dia famílies,
Esperem que estigueu molt i molt bé. Sabem que són uns dies complicats però des de l’equip
d’Infantil (P3,P4 i P5) us volem fer arribar unes recomanacions per tal de no perdre hàbits
i rutines i aprofitar tot aquest temps que tenim de la millor manera.
·Autonomia i rutines: Mantenir unes rutines en la mesura del possible, establint un horari,
seguint uns hàbits i reforçant unes responsabilitats com parar i desparar taula, plegar
roba...
Cada dia fer un circuit de psicomotricitat. Circuit amb cadires, passar per sobre i per sota,
saltar amb peus junts, reptar… durant 10 minuts...
·Habilitats matemàtiques: Comptar tot tipus d’objectes, comptar del 1 al 10 i del 10 al 1,
fer grups de 10 objectes, jugar a l’oca, parxís, domino, memori, cartes, bingo, puzles o
encaixos...
·Llengües oral, escrita i anglès
Llegir i explicar contes, mímica d’animals (sons o gestos), buscar i endevinar sons,
reproduir el seu nom de diferents maneres, fer el nom amb plastilina, amb escuradents,
amb llapis.
Comptar síl·labes de noms d’objectes propers, jugar al penjat, ajudar a escriure la llista de
la compra (però que els nens i nenes no surtin de casa)...
Seria genial si durant aquest dies tenen contacte amb l’anglès. Us recomano molt que agafin
els contes treballats en trimestres anteriors o anys passats. Els contes de la Peggy, Peter,
Don’t cry, Little rabbit, The balloon són contes que vam treballar no fa tant i és una bona
manera de repassar vocabulari i estructures de frases senzilles.

També us deixem, alguns links on podeu trobar cançons i dibuixos en anglès. Canteu i balleu
tot el que pugueu.
https://supersimple.com/super-simple-songs/
https://supersimple.com/the-bumble-nums/
https://supersimple.com/carls-car-wash/
·Plàstica:
Jugar amb plastilina i amb eines, crear plastilina amb farina i sal, traspassar arròs d’un bol
a l’altre amb una cullera, dibuixar-se a ells mateixos, fer collarets, pintar mandales o
dibuixos per colorejar, dibuix lliure posant un títol al dibuix i escriure´l. Construir obres
d’art amb material de rebuig (capses de medicaments, tubs de rotllo paper de vater,
tetrabrics,...)
·Descoberta i Experiments:
Aprofiteu per fer senzills experiments amb els vostres fills i filles. Experimenteu amb
imants, amb l’aigua, amb l’aire, deixeu que us ajudin a cuinar, feu trucs de màgia, els hi
apassionen! Els podeu preguntar quins experiments recorden i els podeu reproduir a casa
o fer-ne de nous. Davant d’un experiment deixeu que facin hipòtesis del que passarà,
després comproveu i deixeu que repeteixin l’experiment vàries vegades si en tenen ganes.
També poden fer un dibuix d’allò que han vist i comprovat. Hi ha molts recursos a les
xarxes, nosaltres a p4 hem estat experimentant amb l’aigua i, a p5 amb l’aire i amb imants.
Així que podeu buscar algun que tingui relació amb aquests temes.
Esperem que us siguin útils aquestes recomanacions i que gaudiu molt dels vostres fills i
filles.
Salutacions i ànims,
L’equip d’infantil

