
 

ELIC Vallès occidental 

IDEES D’ACTIVITATS PER FER A CASA 

 Inventar-se una cançó amb lletra divertida que parli de la nostra família o de 

l’escola. 

 Inventar-se una coreografia amb alguna cançó de moda que els agradi. 

 Inventar-se una endevinalla 

 Crear un  instrument amb material que es tingui per casa i anomenar els 

materials i explicar com s’ha fet. 

 Endreçar les joguines de casa  i fer-ne un llistat. 

 Contar quants objectes de color blau ( o d’altres colors) hi ha en tota la casa i 

escriure els noms. Inventar-se frases on surtin els noms de dos o tres objectes. 

 Crear circuits casolans i explicar com s’ha fet. 

                        

 Fer altres creacions amb material reciclat: 

Poden fer servir tot tipus de materials reciclats; capses de cartró de totes 

mides, paper de diari, tetrabricks 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,…. I escriure el nom,  fer una frase o inventar-se una 
història sobre l’objecte. (depèn del nivell) 

 Crear on zoo utilitzant els rotllos dels papers higiènics, i fer els cartells o fitxes 

amb els noms dels animals i una mica d’informació sobre ells: què mengen, 

tipus d’animal (felí, au,..), hàbitat,... 

     

 Fer unes titelles i inventar-se una petita història o diàleg, escriure’l i representar-lo. 
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O amb ombres xineses: 

 
 Crear-se una disfressa i inventar-se una història o diàleg. Fer-se fotos per portar-les a 

la classe quan es tornin a retrobar. 

 Experiments científics 

- Telèfons amb pot de iogurts i llegir (si es pot escoltar: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vb4fpXYvR_I) com es fa. Inventar-

se un petit diàleg telefònic i escriure’l. 

- Plantar llegums i tenir cura perquè germinin: recollir el procés(quants 

dies ha trigat a germinar, cada quan el reguem,etc.) 

http://www.xtec.cat/~jgurrera/exp/3/practica2.htm 

 

 Recepta de cuina. Fer-la llegint unes instruccions: 

https://cases.fundesplai.org/blog/receptes/15-receptes-per-cuinar-en-familia-

combatre-el-coronavirus-i-lavorriment/ 

O escriure una recepta que s’ha fet a casa.  

 

 Inventar-se un conte o un còmic. 

 Escriure una carta a algun o alguns companys de classe per donar-li quan es torni a 

classe. 

 Escriure un missatge retallant lletres o paraules d’un diari o revista 

 Inventar-se un joc i explicar-lo.  

 Explicar per escrit com es juga al seu joc preferit. 

 Amagar alguna cosa (tresor) dins de casa i dibuixar un mapa i escriure les instruccions 

per trobar-la. 

 Dibuixar el seu arbre familiar ( o amb fotos) i posar el parentiu i algun adjectiu per 

descriure a cada  persona  (amable, divertit, dormilega,...) 
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