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Benvolgudes famílies, 

 

aquests dies ens toca estar a casa i per tal que els vostres fills/es no perdin els 

hàbits i les rutines que han anat adquirint a la Llar d’infants, us hem preparat un 

recull de propostes didàctiques molt entretingudes per treballar conjuntament a 

casa.  

 

Pensem que pot ser una bona idea fer fotos i que ens l’envieu a l’adreça de correu 

comunicacio@tarragona.escolateresiana.com. Les anirem publicant a Instagram 

amb l’etiqueta #TeresianesACasa. Animeu-vos i veureu com els agradarà veure els 

seus amics!!  

 

❏ FER DE CUINER. Buscar una recepta fàcil i senzilla com fer galetes de 

diferents formes, pa de pessic, xocolata desfeta... 

❏ CONTACONTES. Mirar, explicar, fer una mica de conversa i construir un 

titella d’un personatge del conte amb tubs de paper, plastilina, trossos de 

roba… 

❏ SER ARTISTA. Crear maquillatges i  disfresses amb pintures i roba de casa 

(barres de maquillatge, mocadors, corbates, sabates, faldilles, collarets...) 

❏ PSICOMOTRICITAT. Amb materials i mobiliari de casa (cadires, llençols, 

coixins, cordes…) fer túnels, saltar amb els peus junts, saltar damunt els 

coixins, fer tombarelles damunt el llit, fer ziga-zagues, gatejar... i tornem a 

començar! 

❏ TRENCACLOSQUES. Retallar una fotografia d’una revista i enganxar-la en 

un full. 

❏ CREAR MÚSICA. Amb diferents objectes de cuina fer una orquestra familiar i 

un petit karaoke (tapes d’olles, cullerots, pots, ampolles, coberts de metall i 

de fusta...) 

❏ JUGAR AMB LA LLUM. Amb llanternes i globus, roba... fer ombres xineses, 

figures d’animals i d’altres coses amb les parts del cos 

❏ JUGAR AMB L’AIGUA. A l’hora de la higiene personal a la banyera o la 

dutxa,  jugar i explorar dins de l’aigua amb bols, gots, esponges, embuts, 

coladors... 

mailto:comunicacio@tarragona.escolateresiana.com


  

 

Llar d’infants Teresianes-Jaycar 
Tarragona 

 

 

 

❏ TREBALL DELS SENTITS. Buscar objectes per casa com claus, una capsa 

de música, pedretes, objectes de vidre, pals de fusta..., fer-los sonar i amb els 

ulls tapats endevinar quin objecte és. 

❏ FER DE PETITS OBSERVADORS. Escollir un racó de casa i observar els 

diferents objectes que hi ha i com estan col·locats. Podem treure un objecte i 

convidar-los a que endevinin què hi ha de diferent. 

❏ TALLER DE MANUALITATS. Amb oueres, capsules de cafè, pintura, tisores, 

cordill... creem per exemple un magnífic collaret o unes campanetes per la 

porta d’entrada. 

❏ JOC DE LA SORPRESA. Buscar una capsa de cartró, papers de colors o 

altres materials de diferents textures i omplir la capsa on hi amaguem una 

joguina o objecte que li agradi. Explicar una història que l’indueixi a buscar i 

trobar la sorpresa per tal que hi pugui jugar. 

el nen/a li tingui estima. 

❏ CONSTRUIR. Crear lliurement amb tubs de paper higiènic i de cuina. 

❏ TREBALL D’HÀBITS I RUTINES. Rentar-se les mans, posar i treure algunes 

peces de roba, menjar sos, recollir joguines, ajudar a parar la taula… 

❏ DESCOBRIR FORMES GEOMÈTRIQUES DINS DE CASA. Buscar objectes, 

estris, aliments... que tinguin forma rodona i quadrada per fer observació i 

treballar el llenguatge lògic-matemàtic fent classificació en funció de la seva 

forma, color, mida... 

❏ TREBALL DE LA MOTRICITAT FINA. Agafar boles petites de paper o cotó 

fluix amb pinces de la roba, enganxar imans a la nevera, ficar taps de suro 

dins d’una botella, posar palletes dins els forats d’un colador... 

❏ BUFAR AMB UNA CANYETA. Posar pintura (bastant líquida, no espessa) 

repartida per un full i amb l’ajuda de la canyeta bufar i crear.  

❏ TEMPS DE RELAXACIÓ. Amb música relaxant de fons estendre una catifa o 

tovallola a terra i realitzar estiraments, fer moviments lents i suaus per estirar 

el cos, fer un massatge suau i carícies amb les mans o mocadors, plomes.., i 

fer ioga (hi ha molts vídeos que expliquen els diferents moviments comparats 

amb animals. 

❏ FEM ANGLÈS. Practicar accions (run, jump, walk, stand up, sit down), 

representar amb gestos (happy, angry, sleepy) i practicar les cançons 

apreses: 
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- Hello. Hello. Hello. How are you?       
https://m.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

- Hello. Hello. Can you clap your hands?        
https://m.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M 

- If you’re happy  
https://m.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

- One little finger 
                https://m.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ 

- Heads, shoulders, knees and toes 
                https://m.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg 

- Walking Walking 
https://m.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU 
 

  

 

 

 

Esperem que tot l’esmentat us serveixi d’orientació i que ens puguem retrobar ben 

aviat. 

 

 

Les tutores de P1 i P2 
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