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Recursos per dissenyar activitats
sobre la covid-19

El coronavirus (Infermera virtual i Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona)
Explicacions il·lustrades (13 pàg.) sobre el virus. 

Seqüència didàctica Què és el coronavirus? (Equip LIC del Consorci d’Educació de
Barcelona)

Activitats pautades i material audiovisual en dos nivells de llengua diferents (A1 i A2 del MECR). 

Consells per evitar el contagi de covid-19 (Pallassos sense fronteres)
Vídeos muts (1 min aprox.) sobre com rentar-se les mans, mantenir la distància o jugar d’una
manera diferent. 

Història il·lustrativa sobre l’ús de la mascareta (UNICEF) 
Vídeo animat mut (1 min 20 s) sobre l’ús de la mascareta. Primària i secundària

InfoK especial coronavirus (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals)
Vídeo informatiu (11 min 44 s) especial sobre el coronavirus. Conté imatges amb vocabulari bàsic i
s’hi poden activar els subtítols en català. Primària i secundària

Prevenció global de la covid-19 (Escola de Medicina de la Universitat de Stanford)
Vídeo animat mut (2 min 30 s) sobre sobre l’ús de la mascareta, la transmissió del coronavirus a
través de les persones i com es pot prevenir. 

Recomanacions covid-19 (Fundació Orienta)
Recomanacions i mesures per evitar el contagi de la covid-19. 

Cartells del Canal Salut/Escola (Canal Salut) 
Recull de 31 cartells divulgatius per als centres educatius. 

Cinc activitats per a saber més sobre la covid-19 (Canal Salut)
Activitats (6 pàg.) de passatemps amb imatges i vocabulari. 

Tallem els rebrots!: el virus encara és viu, no ens podem relaxar (Scientia. Dipòsit
d'Informació Digital del Departament de Salut)

Cartell informatiu sobre el manteniment de les mesures de seguretat i de protecció perquè no es
produeixin rebrots de covid-19. 

Activitats i recursos informatius visuals en català

Pictogrames relacionats amb la covid-19 (ARASAAC)
Recull de pictogrames per a la composició d'històries, taulers de comunicació, etc. 

Material audiovisual en català

https://www.fundacioorienta.com/wp-content/uploads/2020/04/Corona_Kids_cat.pdf
https://sites.google.com/xtec.cat/coronavirus-lic-bcn/introducci%C3%B3
https://sites.google.com/xtec.cat/coronavirus-lic-bcn/introducci%C3%B3
https://www.youtube.com/watch?v=BbNCz18KbqI
https://www.youtube.com/watch?v=JMcy6lENyO0
https://www.youtube.com/watch?v=z1wrREvZLRY
https://www.youtube.com/watch?v=07rpZNMxLd8
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/infok-26022020/video/6032280/
https://www.youtube.com/watch?v=rAj38E7vrS8
https://www.youtube.com/watch?v=N9otP7wbj0s
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/cartells-escola.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/activitats-coronavirus-infants.pdf
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/5087/tallem_rebrots_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://arasaac.org/materials/ca/2357


En Coronavirus no és un príncep (ni una princesa) (María Coco Hernando) 
Conte ebook infantil (29 pàg.) que porta el lector/a dins del cap d’un nen/a d’uns set que explica com
viu els dies de confinament i els símptomes del coronavirus, i també deixa volar la seva imaginació. 

Materials divulgatius de la covid-19 en diverses llengües (Canal Salut) 
Cartells divulgatius de la covid-19 sobre informació i recomanacions generals, mesures de prevenció i
protecció, aïllament domiciliari, etc. També hi ha recomanacions bàsiques en format àudio.

Missatge de sensibilització sobre la covid-19 (Ministeri de Sanitat i Acció Social del
Govern de Senegal)

Vídeo (52 s) il·lustrat sobre la prevenció del coronavirus en wòlof. Primària i secundària

Junts a casa! Els dies del coronavirus (Combel Editorial, amb el suport de la
Universitat Politècnica de Catalunya i l’Institut Ramon Llull) 

Novel·la gràfica breu (32 pàg.) que té per objectiu oferir als lectors una reflexió sobre la situació del
confinament i desconfinament. 

Covibook (Mindheart) 
Guia visual (12 pàg.) per a l’acompanyament emocional dels petits. Disponible en alemany, anglès,
àrab, castellà, croat, danès, francès, gal·lès, grec, hebreu, hongarès, italià, japonès, malai,
neerlandès, persa, polonès, portuguès, romanès, rus, serbi, turc, xinès.

En Coronavirus no és un príncep (ni una princesa) (María Coco Hernando) 
Conte ebook infantil (29 pàg.) que porta el lector/a dins del cap d’un nen/a d’uns set que explica com
viu els dies de confinament i els símptomes del coronavirus, i també deixa volar la seva imaginació.
Disponible en albanès, alemany, anglès, aragonès, basc, francès, gallec, italià, japonès, macedònic,
neerlandès, noruec, polonès, portuguès. 

La Rosa contra el virus (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya) 
Relat infantil il·lustrat (40 pàg.) sobre la covid-19 i d’altres virus. Inclou activitats després de la lectura
i consells per a educadors. També hi ha una versió audiovisual (5 min 19 s), elaborada per l’escola
Franciscanes Poblenou. 

Patufet i el coronavirus (Hugo Prades i Roger Roig)
Relat il·lustrat (11 pàg.) en lletra lligada en què el Patufet dona consells per combatre la covid-19. 

Contes i relats en català

Mussol i el coronavirus (Enric Vidal, Júlia Vergara-Alert i Xavier Abad, investigadors de
l’IRTA-CReSA)

Conte il·lustrat (28 pàg.) en què un mussol dona resposta a preguntes sobre la covid-19 de manera
senzilla i amb rigor científic. 

Conte del coronavirus (Lletres i Gargots)
Conte infantil il·lustrat sobre el coronavirus disponible en alemany, anglès, castellà, francès, gallec,
portuguès i rus.

Recursos en llengües d’origen

Instruccions i consells sobre el coronavirus (Diari de Navarra)
Vídeos il·lustrats (1 min 30 s aprox.) amb instruccions i consells sobre el coronavirus disponibles en
anglès, àrab, búlgar, francès, romanès i xinès. 

Materials per prevenir el coronavirus (Govern de Mèxic)
Materials descarregables, visuals i en format àudio i audiovisual disponibles en llengües maies
com el tzeltal, tojolabal i txol. Primària i secundària

Conte del coronavirus (Lletres i Gargots)
Conte infantil il·lustrat sobre el coronavirus. També hi ha la versió audiovisual. 

https://www.yumpu.com/xx/document/view/63164856/catala-en-coronavirus-no-es-un-princep-ni-una-princesa
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/divulgacio/materials-idiomes/
https://twitter.com/wadeabou/status/1243864740499259392
https://www.kukumiku.com/proyectos/agus-y-los-monstruos-juntos-en-casa-los-dias-del-coronavirus/
https://www.mindheart.co/descargables
https://www.mindheart.co/descargables
https://www.yumpu.com/xx/document/view/63164856/catala-en-coronavirus-no-es-un-princep-ni-una-princesa
https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15216/v/La%20Rosa%20contra%20el%20virus%20-%20CATAL%C3%80.pdf?tm=1584371645
https://www.dipta.cat/cpeealba/sites/cpeealba/files/conte_patufet_coronavirus.pdf
https://www.dipta.cat/cpeealba/sites/cpeealba/files/conte_patufet_coronavirus.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/425999456/7ceec7a87fb125322a8fcda13f4d1d66/mussol9coronavirusfree2.pdf
https://lletresigargots.com/category/conte-del-coronavirus-altres-idiomes/
https://www.youtube.com/watch?v=BfMaRpV5YVQ
https://www.youtube.com/watch?v=HNPzEdRvOlU
https://www.youtube.com/watch?v=V4YWA1eOi8k
https://www.youtube.com/watch?v=hRozeDUcEUE
https://www.youtube.com/watch?v=7s9_f_tJQJA
https://www.youtube.com/watch?v=9RBEmUERA2g
https://site.inali.gob.mx/Micrositios/materiales_de_prevencion_covid-19/estados.html
https://lletresigargots.com/2020/03/13/coronavirus/

