
Generalitat   de   Catalunya  
Departament   d’Educació  
Escola   Josep   Orriols   i   Roca  

Benvolgudes   famílies,  
 
En  aquesta  ocasió  ens  adrecem  a  vosaltres  per  suggerir-vos  un  seguit  de  de  tasques  que  els  vostres                  
fills/es   poden   fer   durant   aquest   es�u:  
 

Ac�vitats   relacionades   amb   el   joc,   l’ac�vitat   �sica   i   l’aire   lliure  

Fer  excursions  a  la  platja  o  a  la  muntanya,  preparar  el  dia  abans  el  que  es  necessita,  preguntar  pel  nom                     
del   lloc   on   s’anirà,   etc.   

Aprofitar   per   aprendre   a   anar   en   bicicleta,   observar   insectes   i   altres   animals   en   el   seu   hàbitat   natural.  

  Prac�car   esports,   construir   cabanes   i   descobrir   constel·lacions   mirant   el   cel.  

  Aprendre   una   cançó   (en   català,   en   castellà   o   en   una   llengua   familiar).  

  Ac�vitats   relacionades   amb   el   desenvolupament   del   llenguatge  

Durant  els  àpats  parlar  amb  la  família  del  que  ha  passat  durant  el  dia  explicant  descobriments,                 
exposant   opinions,   contribuint   a   les   explicacions   de   la   resta   de   la   família....   

Recollir  una  paraula,  frase,  pe�t  text,  en  forma  escrita  o  ar�s�ca  que  defineixi  allò  que  ha  passat  durant                   
el   dia.   

Escoltar   i   explicar   contes,   aventures,   etc.   Fer   representacions   teatrals   per   a   la   resta   de   la   família.  

-   Ac�vitats   relacionades   amb   la   vida   quo�diana  

Acompanyar  la  família  a  comprar:  fer  la  llista  de  la  compra,  fixar-se  en  els  preus,  ajudar  a  descarregar  la                    
compra   i   guardar   cada   cosa   al   seu   lloc,comptar   quants   aliments   s’han   comprat.   

Preparar  un  regal  (una  manualitat,  una  cançó,  un  dibuix,  un  ball,  un  missatge)  per  als  diferents                 
membres   de   la   família.  

-Tasques   quo�dianes   en   què   s’ha   començat   a   col·laborar  

Par�cipeu  en  l’endreça  de  la  casa:  Feu  el  llit  cada  ma�,  recolliu  l’habitació  i  els  espais  comuns  i                   
endreceu  les  joguines,  llapis,  pintures…  després  d’u�litzar-los.  També  podeu  cuidar-vos  de  les  plantes  i               
observar   si   treuen   fulles   o   flors   noves.  

Pareu   i   recolliu   la   taula.   Feu   una   llista   de   tasques   a   fer   durant   el   dia.   

Par�cipar   en   la   elaboració   d’un   menjar   i   després   netegeu   els   estris   i   la   cuina.  

-Jocs   matemà�cs  

jugueu   al   memory,   feu   una   par�da   de   dòmino,   feu   uns   sudokus,   jugueu   al   bingo   ,   a   l’oca   ,   al   uno.  

 

Aprofitem   per   desitjar-vos   un   bon   es�u.  

L’equip   de   mestres   d’Educació   infan�l  


