millor manera possible.

mejor manera posible.

Aquí podeu trobar informació útil i
algunes propostes interessants.

Aquí podeis encontrar información
útil y algunas propuestas interesantes.

ESPEREM QUE US AJUDI!!
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA
COL·LABORACIÓ

ESPEREMOS QUE OS AYUDE!!
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA
COLABORACIÓN

RECURSOS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
EDU365.cat - Portal de recursos per a l’alumnat, organitzat per cicles i matèries escolars
http://www.edu365.cat/
EDUCAR I CRÉIXER EN FAMÍLIA – portal amb informació per a les famílies
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/
D’aquesta, especialment recomanable en aquests moments, les orientacions de comunicació, lectura i jocs per
a pares i mares:
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/temps-familia/
XTEC – Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya
http://xtec.gencat.cat/ca/inici/
GENCAT. Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
Orientacions per als centres educatius sobre activitats per als alumnes a causa del tancament pel coronavirus
http://xtec.gencat.cat/web/.content/recursos/actuacio-extraordinaria-activitats-autoaprenentatge/
Orientacions-centres-tancament-coronavirus.pdf
QUÈ EXPLICAR ALS INFANTS SOBRE EL CORONAVIRUS?
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartellciutadania-infants-coronavirus-A4.pdf

WEBS
XTEC – Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Recull de visites virtuals per diferents museus
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/museus/virtuals/
VISITA VIRTUAL SAGRADA FAMÍLIA:
https://sagradafamilia.org/es/visita-virtual
VISITA VIRTUAL CASA MUSEU GAUDÍ:
https://sagradafamilia.org/es/casa-museo-gaudi
VISITA VIRTUAL CASA BATLLÓ:
https://www.casabatllo.es/tour-virtual/
VISITA VIRTUAL CASA MILÀ-LA PEDRERA:
https://www.lapedrera.com/visita-virtual/
SUARA COOPERATIVA:
web amb informació sobre el Covid19 i consells, activitats i recomanacions per a tota la família.
https://covid19.suara.coop/recomendaciones/infancia
ZONA JCLIC:
Biblioteca d’activitats creades per educadors/es
https://clic.xtec.cat/repo/
EDUCAIXA: recursos interactius gratuïts per aprendre des de casa.
https://www.educaixa.com/es/resultados?q=yomequedoencasa
DIARI ARA – 10 visites a grans museus sense sortir de casa.
https://www.ara.cat/cultura/10-visites-grans-museus-sense-sortir-casa_0_2415958506.html
DOSSIER D’ACTIVITATS PER FER AMB CRIATURES A CASA.
https://llibreria.ara.cat/dossier/124-activitats-per-fer-amb-criatures-a-casa
CRIATURES
Revista familiar amb notícies, consells i articles.
https://criatures.ara.cat/
CUADERNO DE MAESTRA:
Article «El Covid19 y la escuela en casa».
https://www.cuadernodemaestra.es/coronavirus-escuela-casa/
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS
Accés al catàleg virtual de webs, revistes, enciclopèdies . Amb carnet d’usuari
https://bit.ly/2WYFJjJ
PORTAL D’ACTIVITATS EDUCATIVES DE CATALUNYA
Activitats online per totes les edats i diverses matèries:
www.activitum.cat
Activitats virtuals per edats o en famílies al museu del LOUVRE
https://activitum.cat/actividades/visites-virtuals-al-museu-del-louvre/
REVISTA CATORZE14
14 propostes i iniciatives culturals en temps de confinament. Principalment per a adults
https://www.catorze.cat/noticia/13879/cultura/des/sofa
MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA
Un nou tomb virtual pel museu amb Google. Exposició Planeta Vida
https://museuciencies.cat/es/un-nou-tomb-virtual-pel-museu-amb-google/
EL NACIONAL.CAT
Visita virtual a 12 centres museístics de Catalunya sense sortir de casa
https://www.elnacional.cat/es/tecnologia/museos-catalanes-google_103252_102.html
ESCOLA MARIA FELIP: propostes educatives.
https://agora.xtec.cat/cee-mariafelipduran-gava/
FUNDESPLAI: propostes educatives.
https://joemquedoacasa.fundesplai.org/
IMAGINA CON CRUZ ROJA: guia d’informació sobre la situació del confinament i amb propostes
d’activitats per a tota la família
https://www2.cruzroja.es/imagina-con-cruz-roja
RTVE: Educlan per aprendre des de casa (infantil i primària), jocs, series, etc.
https://www.rtve.es/infantil/

CANALS DE YOUTUBE
5 CANALS DE YOUTUBE AMB CONTACONTES PER ALS MÉS PETITS
https://www.giztab.com/canales-de-youtube-cuentos-infantiles/
3 CANALS DE YOUTUBE PER APRENDRE A CUINAR FÀCIL I RÀPID AMB INFANTS
https://www.giztab.com/aprender-a-cocinar/
ELPERIODICO
Lliçons online per a totes les edats i matèries
https://bit.ly/39j1xZz
RECULL DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS
5 canals de YouTube per a infantil i primària
https://www.viladecans.cat/ca/5-canals-de-youtube-infantil-i-primaria-1
8 CANALS EDUCATIUS PER A L’ALUMNAT
http://www.cristic.com/8-canales-educativos-de-youtube-para-alumnos/
CANALS DE YOUTUBE PER APRENDRE ANGLÈS. PER TOTES LES EDATS
https://bit.ly/3amul4M
CANALS DE YOUTUBE PER A EDUCACIÓ (VARIAT)
http://icono.cat/edu/blog/234-els-millors-canals-de-youtube-per-a-educacio
Val Pat Steam: Per ensenyar a nens i nenes robòtica educativa, programació i tecnologia
https://www.youtube.com/channel/UCFvnZUk_G-oF3y4VjY0tbHQ
Luli Pampin: Pels més petits de casa. Cançons orientades a l’aprenentage (en castellà)
https://www.youtube.com/user/lucygerardi43
Steve y Maggie (castellà): per estimular la memòria i el vocabulari amb tècniques de repetició mitjançant
contes, cançons, etc.
https://www.youtube.com/channel/UCyB7goen3S44id1pArbh-Vg
Unicoos. Canal de David Calle (enginyer en telecomunicacions i finalista al Global Teacher 2017) dirigit a
partir de Batxillerat que ajuda en l’aprenentatge de les matemàtiques, física i química.
https://www.youtube.com/user/davidcpv
Minders: canal creat per la psicòloga infantil Maria José Duron per treballar el llenguatge, per aprendre a
llegir, aprendre l’autocontrol, psicologia infantil, problemes d’atenció, etc.
https://www.youtube.com/channel/UCQXwR69exuRPfIBYtNYxWjQ
Curiosamente. (castellà) Canal per nens i nenes sobre ciència i cultura.
https://www.youtube.com/channel/UCX16cLWl6dCjlZMgUBxgGkA
TecCatalà: Canal per joves que parlen de noves tecnologies (en català)
https://www.youtube.com/user/teccatala
La cuna de Halicarnaso. (castellà)Canal per aprendre Geografia i Història del mestre José Antonio Lucero
dirigit a l’alumnat de l’ESO.
https://www.youtube.com/user/lucyferorota1
Smile and Learn-Español. Canal educatiu de youtube per a nens de 3 a 12 anys. També disposa d’una app (la
trobareu al llistat d’ Apps per a famílies)
https://www.youtube.com/channel/UCCZpm6436NiU__lcBAlEZmQ
Viu el Teatre: plataforma d’arts escèniques per a públic familiar i primera infància.
Obres senceres de teatre online.
https://www.youtube.com/user/VIUELTEATRE1
Educa-system. Canal de turorials de suport a l’estudi per primària, batxillerat, etc
https://www.youtube.com/user/educatraining1
Youmekids: Canal de manualitats, aventures, tallers de cuina, etc per a nens i nenes
https://www.youtube.com/channel/UCSwauuJzB1NqfZA_llYy98w
Cleo y Cuquín: canal de cançons infantils i vídeos educatius pels més petits de casa:
https://www.youtube.com/channel/UChlTeveFUK6bvHrmCb8J99w
Actividades infantil: canal de recursos educatius on trobar activitats didàctiques, manualitats, cançons, etc.
https://www.youtube.com/user/ActividadesInfantil
Nationa Geographic España: a partir de secundària. Reportatges sobre natura, ciència, història, etc.
https://www.youtube.com/user/NationalGeographicES
Eugenia Romero. Canal educatiu per infantil i primària de youtube dirigit per Eugenia Romero, mestra
d’audició i llenguatge. Jocs multisensorials, motricitat, discriminació auditiva, consciència fonològica, jocs de
vocabulari, comprensió, etc.
https://www.youtube.com/user/blogmaestrosal
Tests divertits: canal per fer tests i entretindre a nens i nenes:
https://www.youtube.com/channel/UCEOWFJSDlfEgM_iPduEuHeg
SM España: canal educatiu per aprendre des de casa. Des d’infantil a 3er ESO.
https://www.youtube.com/user/SMconecta2
Pocoyo-Nursery Rhymes: canal de vídeos infantils en anglès.
https://www.youtube.com/channel/UCEzJkg_EtsuPwDnez851ZKw/videos
Zumo Animaciones: de dilluns a divendres a les 12h i les 18h emeten al seu canal activitats d’animació per
infants i famílies.
https://www.youtube.com/user/zumoanimaciones
Chiltopia: canal variat amb exercicis de matemàtiques de primària i ESO. També inclou manualitats, vídeos,
endevinalles i contes infantils.
https://www.youtube.com/user/childtopia
Toycantando: canal de vídeos infantils, cançons, contes...
https://www.youtube.com/user/toycantando
Little Baby Bum en Español: canal educatiu de vídeos infantils.
https://www.youtube.com/user/LittleBabyBumEspanol/about
Luna Creciente: canal amb música per relaxar els més petits i vídeos educatius infantils.
https://www.youtube.com/user/lunacreciente
Niji: canal amb recursos educatius i lúdics (infantil i primària) per a tota la família.
https://www.youtube.com/user/Dearmasfilms
GreenLight, dibujos educación vial niños: canal amb vídeos infantils d’educació vial.
https://www.youtube.com/user/GreenLightSPA/videos
Happy Learning Español: canal educatiu per nens i nenes de primària.
https://www.youtube.com/channel/UCGkVdu_EVrqqxQ7OnLFK8RQ
Audio cuentos infantiles: canal amb contes infantils clàssics, de valors, per reflexionar, etc.
https://www.youtube.com/channel/UCuDl84KQkkX-lSQumbfhSmQ
EDU3.CAT
Recursos audiovisuals
https://bit.ly/2wJ4JAt
TV3
La cultura s’activa a les xarxes pel confinament del coronavirus
https://bit.ly/39okp9R
InfoK canal amb diversos vídeos educatius i lúdics per nens i nenes
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/videos/clips/
Idees per afrontar la suspensió de les classes
https://www.ccma.cat/tv3/quatre-propostes-de-linfok-per-fer-amb-nens-i-sense-sortir-de-casa/noticia/2996768/
Una mà de contes
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/
Manduka: receptes de cuina per adolescents
https://www.ccma.cat/tv3/super3/manduka/
Bricolatge amb nens: Ja t’ho faràs! Com construir joguines i instruments musicals
https://www.ccma.cat/tv3/ja-tho-faras/bricolatge-amb-nens-les-9-millors-propostes-segons-el-meu-fillunai/noticia/2997352/
MIC: Vídeos d’en Mic pels més petits
https://www.ccma.cat/tv3/super3/mic/
«Avui aprenem»: vídeos amb curiositats i notícies per nens i nenes
https://www.ccma.cat/tv3/super3/avui_aprenem/
BETEVÉ
Què fer amb nens a casa:
https://beteve.cat/agenda/que-fer-nens-casa/
Per famílies:
https://beteve.cat/agenda/que-fer-casa/
VILAWEB
Propostes audiovisuals en català per passar el confinament amb els nens
https://www.vilaweb.cat/noticies/propostes-en-catala-per-a-passar-el-confinament-amb-nens/
SANT JORDI ONLINE
Pinterest. Activitats multinivell. Registre gratuït amb un correu electrònic.
https://www.pinterest.es/pin/544443042434961742/
Ambauka. Cançó i videoclip de La Llegenda de Sant Jordi
https://www.youtube.com/watch?v=WXM3Nw_tJ1E
Teatre d’ombres i La Llegenda de Sant Jordi
https://www.youtube.com/watch?v=detf2kH7PY0
Capítol de Les Tres Bessones i Sant Jordi i el drac.
https://www.youtube.com/watch?v=IAJ8-pxoBAU
Viu la Llegenda de Sant Jordi en 360º
https://www.youtube.com/watch?v=kSQpEJYVSwY
Espectacle per a tota la família. Teatre a Montblanc. La Llegenda de Sant Jordi
https://www.youtube.com/watch?v=DBamjcQTzgE
Conte infantil amb plastilina. El Drac i la Princesa.
https://www.youtube.com/watch?v=Y3H_Qe4gqpM
Conte en castellà: «La Leyenda de San Jorge y el Dragón»
https://www.youtube.com/watch?v=omaM9dGnvc0
Fem una rosa amb oueres
https://www.youtube.com/watch?v=p2SR6zsYnQU
Punt de llibre en forma de drac amb paper
https://www.youtube.com/watch?v=nod_yBsZ42Q
Manualitat Drac
https://www.youtube.com/watch?v=WY-8CSdSStI

RECURSOS A INSTAGRAM
ACTIVITATS MANUALS I CREATIVES PER A NADONS
@creativeplayideas
PROPOSTES DE MESTRES PER FER MANUALITATS AMB INFANTS
@sentiapren
@mestraambclasse
@maronadecolors_mamidecolores
@aulamariposas
IDEES A CASA PER A NADONS QUE ENCARA NO CAMINEN
@pequesfelicidad
CONTES CURTS, FRASES, RECURSOS PER A INFANTS
@natibergada
MÉS IDEES PER A INFANTIL I PRIMÀRIA
@carlapervocacioambaccent
CONTACONTES A
@llibreriaelgenetblau
RECURSOS D’OCI PER A TOTA LA FAMÍLIA
@la_cultura_a_casa
EL GRUP DE CONTACONTES @vivimdelcuentu s’han inventat #contesconfinats i cada dia a les 17h
expliquen un conte infantil a través de twitter.
@gestionandohijos
Ofereix suport a les famílies per saber com gestionar aquesta situació de confinament.

ALTRES RECURSOS EDUCATIUS
RECULL DE 80 PROPOSTES EDUCATIVES PER APRENDRE DES DE CASA
Per a infants de infantil i primària
El recull inclou diferents tipus d’activitats: Jocs interactius, vídeos, documentals, cançons, tutorials...
organitzats per àrees.
https://bit.ly/33NrYWm
CODELEARN
Recursos educatius per aprendre des de casa. Ofereix un mes gratuït del seu mètode online.
https://codelearn.cat/blog/recursos-educatius-codelearn-mes-de-prova/
MUNDO PRIMARIA
Material educatiu gratuït: activitats, jocs, dibuixos, embarbussaments, endevinalles, etc.
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos
Jocs educatius per infantil i primària.
http://www.cristic.com
PIPOCLUB
Videos educatius, cançons, activitats, etc.
http://www.pipoclub.com/
COKITOS
Jocs educatius per a tota la família (des dels 3 anys fins a adults).
https://www.cokitos.com/
SUPERJOCS
Jocs educatius d’aventures, d’intel·ligència, d’esports, d’estratègia, etc.
www.superjocs.com
EL BUHO BOO
Jocs educatius des d’infantil a 6è de primària.
https://www.elbuhoboo.com/
SANGAKOO
Recurs educatiu de matemàtiques a partir de 12 anys (Geometria, Àlgebra, càlcul i anàlisi, etc).
https://www.sangakoo.com/
BLOG D’ACTIVITATS INTERACTIVES
http://activitatsinteractives.blogspot.com/
CURIOSITATS SOBRE L’UNIVERS, SISTEMA SOLAR, ETC
https://spaceplace.nasa.gov/sp/
VÍDEOS SOBRE CIÈNCIA I EXPERIMENTS
Experiments científics: Dinàmiks.
https://www.ccma.cat/tv3/super3/dinamiks/
El món d’en Beakman: La llum de l’Arc de Sant Martí.
https://www.youtube.com/watch?v=xcr7X2BidDA
Com aixafar una llauna amb aigua?
https://www.youtube.com/watch?v=uXzHnNy36KM
Per què sura un vaixell?
https://www.youtube.com/watch?v=vCJxDxSWFpo
Experiment per a nens i nenes sobre el magnetisme:
https://www.youtube.com/watch?v=cFots_wnThM
El mètode científic.
https://www.youtube.com/watch?v=XMHeyovhCO8
Experiments infantils.
https://thedadlab.com/
MESTRALITZAT
Recursos per amenitzar el confinament.
https://mestralitzat.com/recursos-per-amenitzar-un-confinament/
ARBOL ABC
https://arbolabc.com/
ACTIVITATS EN ANGLÈS
https://www.theyellowpencil.com/
APRENDRE ORG
Recursos educatius des de P3 a Batxillerat.
https://aprendre.org/
APUNTES DE LENGUA
Recursos educatius per treballar la llengua castellana. Des de l’ESO a 1er Batxillerat.
http://www.apuntesdelengua.com/blog/
HISTORIATA
Materials educatius de Ciències Socials, Geografia i Història d’ESO a Batxillerat:
https://historiata.wordpress.com/
SÉSAMO
Continguts didàctics de forma lúdica pels més petits:
https://www.youtube.com/channel/UC2H_ikinZV8cHVGawVENHpg
TALLER D’EDUCACIÓ EMOCIONAL PER A NENS I NENES
https://www.youtube.com/watch?v=UEHed_iMHjA
ENGLISHSUMMER
De 4-12 anys, web amb plantilles per pintar, fer manualitats, sopa de lletres, etc
https://www.englishsummer.com/club-campamentos/kids/
«ÉRASE UNA VEZ EL CUERPO HUMANO»
https://www.youtube.com/watch?v=zAvKlfXE4S8&list=PLlE4Xc7KvdwwqfwJjQxClEwOFuL6fSJ37
«ÉRASE UNA VEZ EL HOMBRE»
https://www.youtube.com/watch?v=5fwiBZTm1nU&list=PLMbIRfV9xdDZR3sWMq6-egkMYYkJ8pfan
«ÉRASE UNA VEZ LOS INVENTORES»
https://www.youtube.com/watch?v=m0RuxuqcBu4&list=PLk3AaB9XwzaB6Obva41TY8IEhIbMDz9tl
https://www.ccma.cat/324/com-afrontar-psicologicament-el-confinament-a-casa-pel-coronavirus/
noticia/2997029/
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/coronavirus-sars-cov-2
https://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/com-podem-parlar-sobre-coronavirus-als-infants
ACTIVIZOO
nou recurs online educatiu del Zoo de Barcelona amb activitats, propostes i contacontes sobre animals.
https://view.genial.ly/5e70bf6badf8780fc366e0af
MATEPRACTIC
Mètode per practicar les matemàtiques. Editorial Casals ofereix 60 dies d’accés gratuït a la plataforma i
mentre duri la crisi. Per primària i secundària. Amb diagnòstic per conèixer el nivell de l’infant.
https://matepractic.com/cat/
AMAGATALLS:
De l’Editorial Casals recursos per primer cicle d’infantil 0 a 2 anys
https://cutt.ly/Eykpfw8
INNOVAMAT
Recursos educatius de matemàtiques gratuïts per a famílies amb infants de primària
https://innovamat.com
LEO LO QUE VEO
diccionari visual temàtic per primària
http://www.leoloqueveo.org/
TABLAS DE MULTIPLICAR
Web per practicar les taules de multiplicar amb exercicis i jocs
www.tablasdemultiplicar.com
JUEGOS GEOGRAFICOS
Jocs per localitzar països, províncies, ciutats de tot el Món.
www.juegos-geograficos.com
TESTEANDO
Web per repassar mitjançant tests des de primària (matemàtiques, llengua, Socials i Naturals, Anglès,
Geografia i Història, Música...)fins a FP (Infermeria, electromecànica de vehicles, Informàtica, administració i
finances, farmàcia i parafarmàcia i Ed. Infantil).
www.testeando.es
PEQUETIC
Web amb recursos educatius per infantil
www.pequetic.plasticaweb.com
PIOPIO FAMILY
Web amb recursos infantils: contes, activitats de lectura, matemàtiques, manualitats, música, consells per a
pares i mares, etc.
www.piopiofamily.com
CRIANZA NATURAL
Web dirigida a pares i mares amb consells i articles sobre educació i criança
www.crianzanatural.com
PALABRASALADAS
Web amb material didàctic gratuït per treballar les emocions a primària
https://www.palabrasaladas.com/material_gratuito_emociones_valores.html

INFORMACIÓ FAMÍLIES:
https://www.ccma.cat/324/com-afrontar-psicologicament-el-confinament-a-casa-pel-coronavirus/
noticia/2997029/
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/coronavirus-sars-cov-2
https://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/com-podem-parlar-sobre-coronavirus-als-infants
RECULL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
https://www.barcelona.cat/covid19/ca/quedat-casa
CALENDARI DE LES CONVERSES DE ROSA SENSAT
https://www.rosasensat.org/les-converses-de-rosa-sensat-dimarts-i-dijous-a-les-18-30h-en-directe-a-instagram/

INFORMACIÓ PER NENES I NENS
VÍDEO AMB UN CONTE SOBRE EL CORONAVIRUS
https://www.ara.cat/societat/conte-del-coronavirus_0_2417158413.html
EL CONTE GRATUÏT PER EXPLICAR EL CORONAVIRUS ALS INFANTS
La Rosa contra el coronavirus
https://cutt.ly/mt1gavq
CUENTO_CORONAVIRUS_COLOREAR_ES
https://www.mrwonderfulshop.es/media/other/cuento/Cuento_coronavirus_colorear_ES.pdf
SÉSAMO
¿Por qué tengo que lavarme las manos?
https://www.youtube.com/watch?v=rWFuutksfOM

INFORMACIÓ PER ADOLESCENTS
https://cutt.ly/xt1lxtn
UAB
Coneix totes les activitats online disponibles. Cursos MOOC gratuïts per iniciar-se en qualsevol moment
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/visita-la-uab-quedatacasa-1345811559072.html

RECURSOS PER ESTAR ENTRETINGUTS
DOCUMENT ADJUNT – IDEES PER FER AMB ELS NENS I LES NENES.PDF
https://www.naciodigital.cat/noticia/198481/adolescents/estrena/confinats/serie/joves/expliquen/viuen/confinament
https://www.nuvol.com/agenda/activitats-culturals-que-pots-fer-malgrat-el-coronavirus-87463
ARTICLES PER PARES I MARES, MANUALITATS, DIBUIXOS, ETC PER FER AMB FAMÍLIA
https://maresipares.cat/
“TOT NENS”
Un món de vídeocontes per escoltar i mirar amb els més petits, tallers de cuina, dibuixacontes i moltes coses
més per a fer en família.
https://totnens.cat
CONTACONTES
https://www.instagram.com/llibreriaelgenetblau/channel/?utm_source=ig_embed
VIDEOCONTES INFANTILS
Valors
«El valor de compartir».
https://www.youtube.com/watch?v=bp-Kcgbfehc
«El valor de la amistad».
https://www.youtube.com/watch?v=GS4hbo0SVNk
«El elefante Bernardo» respecte.
https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA
«El valor de la empatía».
https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk
«El valor de la honestidad».
https://www.youtube.com/watch?v=rjWLDLbQXQ4
«El hormiguero» la importància de dir la veritat».
https://www.youtube.com/watch?v=eaqPrqHLllY
«El valor de la responsabilitat».
https://www.youtube.com/watch?v=r2RMuHrD7to
«Daniel y las palabras mágicas» ser amables.
https://www.youtube.com/watch?v=B03QsVxgN2Y
«La autoestima» .
https://www.youtube.com/watch?v=AxqqSa6eE8o
«Sopa de piedra» el valor de la cooperació.
: https://www.youtube.com/watch?v=X9kCImtXZ-w
Molt Enfadat! Conte per entendre i controlar aquest sentiment:
https://www.youtube.com/watch?v=FMOInztG_M0
CONSCIENCIACIÓ CLIMÀTICA I VALORACIÓ DE LA NATURALESA
«Cuidado del agua».
https://www.youtube.com/watch?v=C6WQ7uY5W7o
«Cambio climatico primaria».
https://www.youtube.com/watch?v=eOzDxI9fa9c
Curt LEMON: vídeo de dibuixos sobre les conseqüències del plàstic al mar.
https://www.youtube.com/watch?v=BxD6GNSNJHk
Plàsticos en el mar:
https://www.youtube.com/watch?v=7fDTArZdkaM
¿Cómo reciclar? Guia completa de reciclatge:
https://www.youtube.com/watch?v=YiHTNfKJwAw
Aqualia: web amb continguts didàctics per descobrir el cicle integral de l’aigua, consells per cuidar l’aigua,
vídeos, jocs, etc. Per segon cicle de primària i ESO:
https://aqualiaeduca.com/
CONSCIENCIACIÓ CLIMÀTICA SECUNDÀRIA
Vídeo Contaminació marina:
https://www.youtube.com/watch?v=2rF0u1mRJyY
Ecologia verde: pàgina web amb consells, curiositats i articles per preservar i conscienciar sobre el medi
ambient:
https://www.ecologiaverde.com/
PDF per a tota la família amb links d’opcions durant la quarentena: música, exercici, ioga, cuina en família, etc
https://drive.google.com/file/d/1yWOA8dSvLkd0kffdRhxPNv3C1FwuTesw/view
MANUALITATS
Física i química a la cuina!.
https://www.youtube.com/watch?v=LzAofaSeY44
Com fer una ampolla cósmica.
https://www.youtube.com/watch?v=ad2tZWKEOSI
Pal de pluja.
https://www.youtube.com/watch?v=8iIsaslPNOw
Suport per al mòbil.
https://www.youtube.com/watch?v=e0D55cfx7YU
TRENCLACLOSQUES PER A TOTA LA FAMÍLIA
Diverses dificultats.
www.jigsawplanet.com
CINEMA ONLINE EN FAMÍLIA
Playlist de youtube amb gairebé 100 pel·lícules.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNq2eaZvd5PsV1JBCbij0U6igns0HnXew
EL JOC DE LES EMOCIONS
https://recursoseducatius.diveraula.com/2020/04/el-joc-de-les-emocions-emocionat-catcast.html
CONCERTS EN FAMÍLIA
Cada dimecres a les 18h.
https://www.youtube.com/user/damarisgelabert?app=desktop
CONTES PER ANAR A DORMIR
Cada vespre a les 20:30h per Instagram, youtube...
https://gradesorra.cat/
CLIP CLUB TV
Programa diari elaborat per nens i nenes.
https://www.youtube.com/channel/UCerRD02gpw-eInrzkWQBptw
HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA. COVES, PINTURES RUPRESTRES, TEMPLES EGIPCIS, ETC.
Com viatjar sense sortir de casa. Visites virtuals.
https://www.franzabaleta.com/index.php/8-mundos-historicos/290-como-viajar-sin-salir-de-casa-visitasvirtuales-a-lugares-historicos
IMATGES PANORÀMIQUES INTERACTIVES 360º
http://rottodigital.com/
TALLER DE TITELLES I TEATRE PER FER A CASA
Pdf gràcies al Teatre Tarantana.
http://tantarantana.com/wp-content/uploads/2020/03/TALLER-DE-TITELLES-I-TEATRE%C2%A9TeatreTantarantana.pdf
MOSTRA IGUALADA: FIRA D’ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS
Recull de 9 vídeos per a tota la família.
https://www.youtube.com/user/lamostraigualada
JUGAR JUEGOS
Versió del clàssic joc «Simon» que treballa la memòria.
www.jugarjuegos.com/juegos/flash/simon/juego.htm
PETITA XARXA
Portal infantil sobre notícies, jocs, videos , etc.
www.petitaxarxa.cat
BEBÉS Y MÁS
65 receptes saludables per a fer amb nens i nenes a casa: esmorzars, berenars, dinars, sopars i postres.
https://www.bebesymas.com/recetas/65-recetas-saludables-para-hacer-ninos-casa-desayunos-meriendascomidas-cenas-postres
DIARI WIN
Jocs i activitats dirigides a nens i nenes de 8 a 12 anys.
http://www.diariwin.cat/mes/jocs/
JUEGOS INFANTILES
Jocs per infantil i primària de matemàtiques, llengua, ciències socials i naturals.
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/
UNIR PUNTS
Joc lúdic i fàcil per nens i nenes.
http://www.unirpuntos.com/
PLAN INFANTIL
Guia d’activitats infantils per la quarentena. Es pot consultar online o descarregar en PDF.
https://www.planinfantil.es/guia-de-actividades-infantiles-para-la-cuarentena/
TIBIDABO DES DE CASA
Titelles, manutalitats, balls, ativitats eductives, màgia, etc. Totes les propostes les aniran actualitzant a través
de la web i les xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter).
https://www.tibidabo.cat/es/tibidabo-desdecasa
JUEGOS DE MEMORIA GRATIS
Jocs per reforçar la memòria amb diversos nivells. Per a tota la família.
www.juegosdememoriagratis.com
EL PETIT LICEU
Programació d’obres del Liceu dirigides al públic escolar i familiar:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL96865ECCC1F75C19
HOMENATGE A HARRY POTTER
Recorregut virtual a través de Google Earth de llocs emblemàtics on es van començar a escriure aquestes
històries.
https://cutt.ly/RysVPqw
JUEGOS INFANTILES PUM
Jocs gratuïts infantils.
www.juegosinfantilespum.com
JUEGOS ARCOIRIS
Jocs, activitats, contes, etc (infantil).
www.juegosarcoiris.com
POCOYÓ
Web infantil en castellà de jocs, vídeos, manualitats, etc.
www.pocoyo.com
SÓC PETIT
Web per nens i nenes amb jocs, manualitats, notícies per les famílies, etc.
https://www.socpetit.cat/
5 ACTIVITATS PER FER A CASA AMB NENS
Senzilles i entretingudes.
https://www.youtube.com/watch?v=0pB7xHMBnx8
CARTOON NETWORK
Web amb jocs i vídeos (Gumball, Supernenes, Titans...)
www.cartoonnetwork.es
PEQUE RECETAS
Receptes fàcils i divertides per a fer en família.
https://www.pequerecetas.com/
SÉSAMO
Web amb jocs, activitats, etc en anglès.
www.sesamo.com
JUGAR CON JUEGOS
Jocs educatius, endevinalles, d’habilitat, lògica, etc.
www.jugarconjuegos.com
EL HUEVO DE CHOCOLATE
Web per nens i nenes amb cançons infantils, endevinalles, contes interactius, etc.
https://www.elhuevodechocolate.com/
COLOREAR
Web de plantilles dels personatges més coneguts perquè puguin pintar.
http://www.colorear.net/
CIRQUE DU SOLEIL
Canal amb espectacles de 60 min.
https://www.youtube.com/user/cirquedusoleil
COGNIFIT
Jocs mentals per entrenar el cervell(percepció, memòria, raonament, coordinació, atenció) per a tota la
família.
https://www.cognifit.com/es/juegos-mentales
MENUDOS PEQUES
Web per a tota la família amb recursos educatius, consells sobre salut i benestar, embaràs, part i criança, etc.
https://www.menudospeques.net/
LA PANERA DELS TRESORS
Vídeo per fer la panera dels tresors. És un joc d’exploració amb objectes quotidians que treballa la motricitat
fina. Activitat adreçada a infants de 0 a 1 any.
https://www.youtube.com/watch?v=8V0STXJlujQ
PAÍS DE LOS JUEGOS
Web amb jocs per a totes les edats (habilitat, divertits, de taula, aventura, esports, etc)
www.paisdelosjuegos.es
COLOREAR ONLINE
Web per pintar online.
www.colorear-online.com
MEMO JUEGOS
Wweb amb jocs online per reforçar la memòria.
www.memo-juegos.com
CUENTOS INFANTILES CORTOS
Web amb vídeos per educar en valors a través dels contes. També tenen canal a youtube.
http://www.cuentosinfantilescortos.net/
EL MÓN DE MOTU
Sèrie infantil de 4 capítols realitzats des de casa
1- La primavera: https://www.youtube.com/watch?v=gbexov_zNPM
2- El Mar: https://www.youtube.com/watch?v=A73QqkLyHIw
3- La pintura: https://www.youtube.com/watch?v=Ua1UDPMonVc
4- Els llibres: https://www.youtube.com/watch?v=0oiZH4gcSO8
ESPECTACLES DE TEATRE ONLINE
Alícia en el país de les meravelles: (contrasenya:aliciameravellesmusical)
https://vimeo.com/265167578
Pintamúsica: (contrasenya: pintamusica)
https://vimeo.com/397952123
PUCK CINEMA
Web amb pel•lícules especials per a tota la família.
https://www.puckcinema.com/es/peliculas/
ANIMAC
La Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya presenta curts online per nens i nenes.
http://www.animac.cat/
VISITES A MUSEUS VIRTUALS
Hermitage museum.
https://pano.hermitagemuseum.org/3d/html/pwoaen/main/#node338
Museu Picasso.
http://patios.museupicassobcn.org/visita-virtual
Museus, institucions i espais emblemàtics de Madrid.
: https://artvision360.com/es/museo-sorolla-visita-virtual-360/
Museu Thyssen.
https://static.museothyssen.org/microsites/vv_permanente/index.
htm?startscene=0&startactions=lookat(153,-22,78.71,0,0);
Museus Dalí.
https://www.salvador-dali.org/ca/museus/teatre-museu-dali-de-figueres/visita-virtual/
Visites virtuals a museus d’Andalusia.
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/areas/museos-arte/vistas-virtuales.html

LLISTAT DE APPS PER A FAMÍLIES
Iniciativa de Apps Espanyoles que ofereixen gratuitament els seus continguts Premium per ajudar a que els
infants segueixin aprenent des de casa.
ACADEMONS PRIMÀRIA
L’App de Homeschooling està oferint 30 dies d’accés gratuït a tot el seu catàleg de jocs de matemàtiques,
llengua, anglès, ciències i science
http://bit.ly/Academons_gratis
TA-TUM
Del grup editorial Edelvives, ofereix accés gratuït fins el mes de juliol a la seva plataforma per fomentar la lectura
http://bit.ly/Edelvives_Tatum
SMARTICK
Aquesta App malaguenya està oferint accés durant 15 dies gratuïts a la seva App per repassar les matemàtiques
http://bit.ly/Smartick_15
GENIALLY
La plataforma per a fer presentacions interactives ofereix per un temps limitat les seves plantilles i recursos
Premium gratuïtament
http://bit.ly/Genially
AMCO
Accés als jocs de matemàtiques i llengua de la seva App Eduzland gratuïtament per un temps limitat
https://amconews.es/eduzland/
SMILE AND LEARN
Aquesta App pels més petits de la casa està oferint accés gratuït durant un mes al seu catàleg de jocs
interactius
http://bit.ly/smile_learn
CEREBRITI EDU
Ofereix més de 50.000 jocs de Primària y Secundària gratuïts fins a finals de curs
http://bit.ly/Cerebriti_Edu
MARS
Joc educatiu de repàs per infants de 3er a 6è de primària
https://mars.apprender.sm/
PUPITRE
L’App del grup Santillana per infants d’infantil i primària
https://apps.apple.com/es/app/pupitre/id576344561?at =
DUCK DUCK MOOSE
Aplicació per familiaritzar-se amb l’anglès per a infants a partir de 4 anys
https://apps.apple.com/es/app/duck-duck-moose-reading/id573696065?at =
READUP BY GLIFING
Els infants poden practicar la lectura des de casa i adaptada al seu nivell amb la nova aplicació ReadUp by
Glifing disponible a Play Store.
LECTURA ONLINE
Descàrrega gratuita de llibres per totes les edats (fins a 3 llibres al mes).
https://espanol.free-ebooks.net/
Contes clàssics, endevinalles, comprensió lectora, etc (castellà).
https://www.muchoscuentos.com/
Recull de contes (català)
http://win.memcat.org/telemat/contes/index.html
Edicions especials de l’editorial Cavall Fort. Revistes infantils de manualitats, jocs, activitats, etc a partir de 4
anys
https://cavallfort.cat/jo-em-quedo-a-casa/
Revista Namaka. Regala la seva subscripció digital durant el confinament. Recursos educatius per nens i nenes
https://revistanamaka.com/subscripcio-revista-infantil-namaka/
Weeblebooks: llibres per edats per llegir online, es poden descarregar en pdf
www.weeblebooks.com

FACEBOOK
ACTIVITATS PER A FAMÍLIES AMB INFANTS DE 0 A 3 ANYS ONLINE
https://www.facebook.com/fabricadeparaules

ACTIVITATS PER MOUREN’S I FER EXERCICI
CANTAJOCS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtn8fsj54VophXJIoKmxgBKZAisJv2BaW
ZUMBA PER A NENS
Zumba kids- electronic song Minions
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
LUIS FONSI, STEFFLON DON - CALYPSO CHILDREN DANCE VERSION
https://www.youtube.com/watch?v=PhiWTTEwPSE
JUST DANCE PER ALS MÉS PETITS: ALADDIN, BABY SHARK, ETC
https://www.youtube.com/watch?v=qjkCOMRZp14&list=PLThwJ0UQ--609GitErpOYVNAgpWZjA-Er
JUST DANCE EN FAMÍLIA
https://www.youtube.com/watch?v=f3XyYOLfTU4&list=PLxB-Hki9UfyI8yJauyNPVYvTiUM-sslwD
https://www.youtube.com/channel/UChIjW4BWKLqpojTrS_tX0mg
GIMNÀSTICA PER A NENS A CASA
https://www.youtube.com/watch?v=0jLhuKs_t5g
https://www.youtube.com/watch?v=BnKIAFebJzo
Entrenament funcional per a nens i nenes
https://www.youtube.com/watch?v=TStEzVUqtUU
10 minuts de gimnàstica per a nens i nenes
https://www.youtube.com/watch?v=dEvUwwD9434
Estimulació per a nadons de 0 a 3 mesos
https://www.youtube.com/watch?v=qLXE9sJjHvo
Estimulació per a nadons de 3 a 6 mesos
https://www.youtube.com/watch?v=NMNE_W1WpZ0
Estimulació per a infants de 1 a 2 anys
https://www.youtube.com/watch?v=f29ifs-Bn5s
Activitats per treballar la motricitat fina per a infants de 1 a 2 anys
https://www.youtube.com/watch?v=EEgQ2CwsIts
Aprendre i classificar els colors (2 a 3 anys)
https://www.youtube.com/watch?v=_EjAoFSzmpE
10 activitats de pensament lògic (infantil i primària)
https://www.youtube.com/watch?v=edOOKzV57yc
MINDFULLNESS EN FAMÍLIA
Mindfullness per a nens i nenes
https://www.youtube.com/watch?v=OHqG-O1g5Nc
Mágia en el mar. Relaxació per nens i nenes
https://www.youtube.com/watch?v=nRUW1AX_4hg
Respira-videoconte: relaxació
https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA
Meditació per a nens i nenes (català)
https://www.youtube.com/watch?v=xYaHpgZL5yU
Relaxació: La fàbrica de les preocupacions
https://www.youtube.com/watch?v=DB8PTwBq4Fw
Meditació pel mal de panxa (per nens)
https://www.youtube.com/watch?v=g-FVZY9Rky0
IOGA PER A NENS I NENES
Turorial: les postures dels animals del mar.
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY
Saluda al Sol i ioga amb animals
https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I
Ioga per a nens i nenes Ommmm!
https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI
Saluda a la Lluna Omm Moo
https://www.youtube.com/watch?v=ww03jIaJNqs&list=PLy_VvXUypN6el46R3biH9sZ8eH5STbQIt&index=4
LLISTAT DE LINKS DE DIVERSOS VÍDEOS
https://www.youtube.com/watchv=OAmdznGnCaE&list=PLXXK92W_TbtfLxHS4OsXddX_3uyIt4Wkn

#QuedatACasa
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