
PLANIFICACIÓ DELS DIES SENSE COL·LE 
 

 Establir un horari i unes rutines. 

 Els xiquets/es participaran en l’organització d’aquest horari i podran prendre 

algunes decisions. 

 L’horari es pot realitzar en una cartolina o full. Per als més xicotets es pot 

utilitzar pictogrames http://www.pictotraductor.com/ (escriu la paraula o la frase 

de l’acció que vols i t’eixirà la imatge, la copies i l’apegues). 

 Selecciona les activitats que voleu incloure en eixe horari. 

 L’organització d’activitats les podeu realitzar cada dia per tal de variar les 

activitats. 

 

EXEMPLE D’ORGANITZACIÓ DEL DIA 

(SENSE INDICAR HORA PERQUÈ DEPÉN DELS HORARIS DE CADA 

FAMÍLIA) 

 Alçar-se. 

 Desdejunar. 

 Netejar-se. 

 Vestir-se. 

 Assemblea: reunió dels membres de la família per a decidir quines activitats es 

duran a terme cada dia (algunes es faran tots els dies i no seran negociables 

(tasques de la llar o escolars). Podeu utilitzar retoladors de colors per a fer més 

atractiu el document on arreplegueu les tasques que decidiu. 

 Activitats a realitzar:  

o Webs de consulta on traure recursos (activitats en línia, jocs, 

manualitats...): 

 https://www.pinterest.es/pin/805018502129886283/  

 https://www.pinterest.es/pin/805018502129851199/  

 https://www.pinterest.es/pin/805018502129851169/  

 https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-niños/  

 https://diarieducacio.cat/21-idees-creatives-i-educatives-per-fer-

amb-els-nens-i-nenes-a-casa/  

o Dedicar algun moment del dia a jocs de taula amb els vostres fills/es (3 

en ratlla, parxís, dòmino, oca, bingo, cartes, trencaclosques...). 

o Televisió o tablets (sempre supervisant allò que veuen i indicant-los a 

quina hora acaba el temps que tenen amb un rellotge que tinguen a la 

vista). 

 Llavar-se les mans. 

 Parar taula. 

 Dinar. 

 Desparar taula. 

 Llavar-se les mans. 

 descans o temps lliure amb joguets. 

 Moment de lectura (podem llegir als xiquets algun llibre i que després facen un 

dibuix del que més els haja agradat o que modelen en plastilina algun personatge 

o objecte que isca en el conte). 

 Tallers de cuina: fer entre tots una recepta de cuina i elaborar-la. 

 Jocs en línia educatius: 
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o https://www.juegosinfantilespum.com/  

o http://www.cristic.com/infantil/  

o http://contenidos.educarex.es/mci/2009/52/A-JUGAR.swf  

o http://servicios.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/alumnos/1/s

ecciones/4/contenidos/525/7final.swf  

o http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/pequetic

/index.html  

 Escoltar música i ballar (podeu inventar xicotetes i senzilles coreografies). 

 Fer teatres: representant contes que coneguen, per exemple. 

 Activitat física: 

o https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs  

o https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ  

o https://www.youtube.com/watch?v=9XiBfiDz91k  

o https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0  

o https://www.youtube.com/watch?v=LmzfT6Gv4fo  

 Fer una “videollamada” a familiars o amics. 

 Dutxa. 

 Sopar. 

 Conte i a dormir! 
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