
PROPOSTES PER 
APRENDRE, CONVIURE 
I ENTRETENIR-NOS EN 

FAMÍLIA:

GAVÀ
CIUTAT EDUCADORA

#QuedatACasa

TOCA QUEDAR-SE A CASA,                           
i les famílies i els més petits i 
petites han de passar-ho de la 

millor manera possible.
Aquí podeu trobar informació útil i 

algunes propostes interessants.

ESPEREM QUE US AJUDI!!
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 

COL·LABORACIÓ

TOCA QUEDARSE EN CASA,                        
y las familias y los más pequeños y 
pequeñas tienen que pasarlo de la 

mejor manera posible.
Aquí podeis encontrar información 
útil y algunas propuestas interesantes.

ESPEREMOS QUE OS AYUDE!!
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA 

COLABORACIÓN

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 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/cartell-

ciutadania-infants-coronavirus-A4.pdf

XTEC – Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Recull de visites virtuals per diferents museus
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/museus/virtuals/

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

Diputació de Barcelona, Xarxa de Biblioteques Municipals
Accés al catàleg virtual de webs, revistes, enciclopèdies . Amb carnet d’usuari

https://bit.ly/2TYQ78T

Portal d’activitats educatives de Catalunya
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 adults

 https://www.catorze.cat/noticia/13879/cultura/des/sofa

Museu de Ciències Nnaturals 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

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 cuina fàcil i ràpid amb infants
https://www.giztab.com/aprender-a-cocinar/

elPeriodico
Lliçons online per a totes les edats i matèries

https://www.elperiodico.cat/ca/educacio/20200314/coronavirus-complir-a-casa-lhorari-de-classe-clau-per-
no-perdre-el-curs-7888162

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://mimcomunicacio.wordpress.com/2016/01/15/canals-de-youtube-per-aprendre-angles-canales-de-

youtube-para-aprender-ingles/

Canals de YouTube per a educació (variat)
http://icono.cat/edu/blog/234-els-millors-canals-de-youtube-per-a-educacio

Edu3.cat
Recursos audiovisuals

http://www.edu3.cat/Edu3tv/RecursosAudiovisuals%3Fp_id%3D4063%26p_pag%3D1%26p_ps%3D50

TV3
La cultura s’activa a les xarxes pel confinament del coronavirus

https://www.ccma.cat/324/la-cultura-sactiva-a-les-xarxes-pel-confinament-del-coronavirus/noticia/2997087/

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/

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, recuros per infants
@natibergada

Més idees per a infantil i primària
@carlapervocacioambaccent

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/2UkI3P3

RECURSOS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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CANALS DE YOUTUBE
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ALTRES RECURSOS


