
ACTIVITAT: LA MEVA RUTINA ABANS D’ANAR A DORMIR 

Família Juguem junts Rutines del son 
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El teu fill/a ha treballat a l’escola la importància de la pràctica d’activitat física diària i de 
fer un bon esmorzar per estar sans. Tant important és per a la nostra salut fer exercici com 
el descans diari per reposar i recarregar l’energia. 
Establir una rutina per al moment d’abans d’anar a dormir afavoreix el descans, a més de 
facilitar el desenvolupament de l’autonomia mitjançant les tasques diàries.  
Des del Programa SI! considerem que l’adquisició d’aquests hàbits d’activitat física i de 
descans des de la infància són clau per a dur un estil de vida saludable en edats futures. 
Per això, des del Programa SI! t’animem a participar activament mitjançant aquesta 
Activitat en família “Rutines del son”. 
 

Nom del teu fill/a: 

1. Un dia del cap de setmana fixeu-vos en les coses que fa el vostre fill/a abans d’anar a dormir. 
2. Cada cop que en faci una, demaneu-li que pinti el dibuix i que posi el número que li correspon segons 

l’ordre seguit.  
3. Demaneu-li que dibuixi en color verd les coses que fa tot sol/a i en groc les coses per les quals li cal 

ajuda. 
4. Entre tots decidiu si cap de les accions en groc les pot començar a fer sol/a.  
5. Ajuda el teu fill/a a portar a l’escola aquesta Activitat en família dins la carpeta viatgera el dia que el 

mestre/a assenyali per utilitzar-la a classe com a material de treball.  
 
 
Lliura aquesta activitat el dia ____ de ______. 

Materials per al centre 
 
Porta un objecte 
relacionat amb la rutina 
del son del teu fill/a 
(peluix, conte per anar a 
dormir, manteta, etc.) 
per utilitzar-lo a 
l’activitat de rutines del 
son.  

Registra’t al web del Programa SI! i accedeix als nostres recursos per a 
les famílies: contes, episodis de Barri Sèsam, etc.  


