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PLA DE TREBALL A INFANTIL 

CURS:  P-3 

DATA: Del 20 d’abril al 26 d’abril 

Estimats PINGÜINS i DOFINS, 

Una vegada més, volem reiterar-vos els millors desitjos de salut per a totes i tots.  

I ara si, continuem amb les propostes setmanals.  

                                                                           Ana, Gabi, Paula i Jordi. 

 EXPLICACIÓ  DE LA TASCA 

DILLUNS 

 

LLENGUATGE ORAL I ESCRIT 

- En aquest apartat, cada semana us recordarem que podeu anar 

repassant i recordant els noms de les persones que estem a la 

clase amb la imatge on surten les fotos dels infants i Mestres. 

- Aquesta setmana necessitarem llapis, goma i un full de paper 

doncs us demanarem que escriviu el nom de tota la gent que teniu 

a casa…. Ah! no us oblideu de posar el vostre. Si us animeu 

demaneu ajuda per a escriure també el noms dels companys i les 

companyes de la classe.     

 

LLENGUATGE PLÀSTIC           

En aquest apartat, aquesta semana no us volem afegir més feina. 

Només recordar-vos que des de l’escola ja ens han recomanat de 

decorar les Finestres, balcons… amb una rosa o alguna cosa 

relacionada amb Sant Jordi. 

Que estiguem confinats no enfosqueixi aquesta diada tan bonica 

com és SANT JORDI!!!! 
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DIMARTS 

 

LLENGUATGE MATEMÀTIC 

 
PINGÜINS, DOFINS….. us enrecordeu del número 1? Doncs ens 
agradaria que en un full féssiu números 1 de totes mides i colors!  
 

 
  
  
 LLENGUATGE MUSICAL                 
 
Aquesta setmana ens toca descobrir els sons del nostre entorn. 
Escoltem la cançó “Tot sona” De Dàmaris Gelabert  
 
https://www.youtube.com/watch?v=CfIVJNZRSDQ  
  

 
 
Què escoltes quan estàs a casa teva?   
1. Fes un dibuix de tots aquells sons que tens al teu voltant! Poden 
ser els animals que teniu a casa, l’olla fent xup-xup, els cotxes del 
carrer… Explica'ls a la teva família per a poder fer una súper llista! 
2. Ara que ja has parat l’orella, imita els sons! Com el de 
l’ambulàcia: ni-no ni-no, o el del cotxe: bruuuuuum! 3. Pots jugar a 
imitar o endevinar sons amb la teva família! Poseu a prova la vostra 
oïda i passeu-ho genial!  
És súper important que paris bé l’orella i no te’n deixis cap! 
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DIMECRES  

 

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

PROJECTE 

Amb l’arribada del tercer trimestre hem de començar a preparar el 

nostre Projecte. A P3 sempre fem, al tercer trimestre, el Projecte 

del nom de la nostra clase: PINGÜÍ i DOFÍ. 

En primer lloc, ens agradaría que ens enviéssiu un àudio explicant 

quines coses sabeu sobre el Pingüí o el Dofí segons quina sigui la 

vostra clase.  

Per exemple: “Hola sóc en Jordi, jo sé que els Pingüins són blancs 

i negres” 

 

DIJOUS LLENGUATGE ORAL I ESCRIT 

 
Ara necessitarem la tapa d’un capsa de sabates o una safata, 
poseu farina i podeu escriure la primera lletra del vostres nom o 
altres lletres.  
 
Quantes en sabeu? 
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DESCOBERTA DE L’ENTORN 

EXPERIMENT 

Sura o s’enfonsa?  

 

 Demaneu als pares que us deixin observar que fan alguns 

objectes a l’aigua: suren o se'n Van cap el fons….Recordeu que ho 

vam fer a l’escola?? 

Després podeu fer un dibuix del què ha passat!!! 

DIVENDRES LLENGUATGE MATEMÀTIC 

COL·LABORAR A LA LLAR:  

Aquesta setmana ajudarem a….tenir els mitjons de casa ben 

endreçats!!!!!! Demaneu als pares que us donin uns quants mitjons 

sense emparellar i busqueu la parella que els toqui! 
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DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

ACTIVA’T A CASA:  

Recordeu que cal moure el cos!!!!!!!   

  En català: https://www.youtube.com/watch?v=cbjr2RuyP2I  

 En anglès: https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w  

 ESQUEMA CORPORAL 

Per aquesta setmana us demanem que feu un dibuix ben bonic de 

la vostra cara...no us deixeu res,si? A veure repassem: els ulls, el 

nas, la boca, les orelles, les pestanyes, les celles, el cabell….si has 

dibuixat tot això ho has fet supermegabé!  

A MÉS 

A MÉS 

JOC SIMBÒLIC 

Tens cotxes a casa?         

 

Doncs juga-hi una estoneta!!!!!!! Pots fer unes llargues carreteres i 

recorda que també hi pots afegir uns semàfors!!! 
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JOC DE TAULA:  

 Us proposem que jugueu al MEMORY en família...si no en teniu 

podeu fer servir cromos que tingueu repetits o feu vosaltres 

mateixos uns dibuixos senzills, els retalleu a mode de quadrats i ja 

podeu jugar!!!!   

 

  

 

 


