
 

 Activa ’t a casa! EDUCACIÓ INFANTIL 
 
Són moments difícils per a tots i totes i ara és més important que mai 

que ens moguem. Segons la Organització Mundial de la Salut (OMS), 

és recomanable realitzar 60 minuts o més d’activitat física 

diària. Fer activitat física durant el confinament, millorà el nostre estat 

d’ànim, enfortirà el sistema immunitari, enfortirem els ossos i 

musculatura, controlarem el pes, reduirem l’ansietat etc. 

 

Per aquest motiu, des de l’àrea d’educació física, us compartim 

algunes propostes senzilles que podeu fer amb els vostres fills/es a 

casa amb poc material o que podeu fer conjuntament amb ells/es. 

 

ANIMEU-VOS i cliqueu als següents enllaços (CONTROL ctrl i 

CLICK) 

 

 Activació del cos:  

 

https://youtu.be/pKqnSRDzkgw 

https://youtu.be/PKyuJhHQCfI 

https://youtu.be/PKyuJhHQCfI 

https://youtu.be/Q5GegqI4IJI 

https://youtu.be/e5xlhLx1WMQ 

https://www.youtube.com/watch?v=7oOaPVq07g8 

https://www.youtube.com/watch?v=NwT5oX_mqS0 
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Ioga per a nens:   

https://youtu.be/Dwt0qeBj85I 

https://youtu.be/s-Z127YfUQo 

 

 

 

 

Imitació d’animals: https://youtu.be/8wuxQI3MOmM 
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Coreografies:  

 

Les Mills born to move:  https://youtu.be/-MJ7Ww9VQI0  

  https://youtu.be/OEj0Z2-gx8E 

 

Zumba senzilla: https://youtu.be/ymigWt5TOV8 

 
Kidz bop kids:  https://youtu.be/p0S-yRxp81s 

 

Just Dance Osito Gominola: https://youtu.be/z_9l52tg410 

 

Just Dance Baby Shark: https://youtu.be/XqZsoesa55w 

 

Just Dance Timber: https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk 

 

Just Dance Mimi: https://youtu.be/x5txbI09ItE 

 

Estiraments i Activació (9 minuts): 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk 
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Altres activitats que es poden fer a casa ( circuits de psicomotricitat a 
casa, imaginació al poder!) 

 

https://www.facebook.com/1234290338/posts/10216911603202380/?

sfnsn=scwspwa&extid=  zNZtKE5dSSd2gNc2&d=w&vh=i 

 

https://m.facebook.com/materialeseducativosmaestras/videos/219894
3883747987 
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També podeu utilitzar coixins, cadires i caixes per a fer el vostre 

circuit. 

    

 



 

També podeu jugar 

amb: Gots de plàstic 

o cartró: 

- Encistellar la pilota -Construir castells 

 

   
 

 
Més activitats amb gots i canyetes de plàstic: https://youtu.be/_xWmRxIGawk 

 

Jocs amb globus:  

 

https://youtu.be/eRgCudMtW0c 

 

https://youtu.be/KoXbsw_X5qA
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També podem jugar amb papers de diari ( patinant amb un full de 

diari a cada peu, fent-nos una capa, arrugant i estripant el paper, fent 

una bola i jugar a llençar-la...) o amb teles, mocadors o llençols, 

construint cabanes, utilitzant-los com a disfressa o per fer lliscaments. 

 

  
 

Recull de jocs motrius que podem fer a casa: 

 

 

- Terra, mar i aire: Terra ( ens quedem al mateix lloc on 

som ) Mar ( saltem a l’altra banda d’on som ) Aire saltem 

amunt i piquem de mans.  

 

- Fet i amagar: Un la para i els altres s’amaguen amb l’objectiu 

de no ser descoberts.  
 

 
 

 

- Qui és qui?: Amb els ulls tapats haurem d’esbrinar qui és qui. 



 

 

 

- El joc dels embolics ( Twister o similar, també podem crear-

lo nosaltres )  

 
 

- Dibuixem a l’esquena i endevinem 

 

   

 

DESITJAR-VOS UN BON CONFINAMENT I SALUT A 

TOTHOM! 

 

 


