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PLA DE TREBALL A INFANTIL 

CURS:  P-3 

DATA: Del 27 d’abril al 3 de maig 

Estimats PINGÜINS i DOFINS, 

 

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

 

Aquesta setmana serà més curta. Dijous està dins el calendari escolar com a festa 

de lliure disposició i el divendres és la festivitat de l’1 de maig DIA DEL TREBALL. 

No hem programat activitats per a aquests dos dies, perquè considerem que tot i 

estar confinats també ens mereixem uns dies de lleure sense tasques escolars. 

Celebreu amb els vostres infants, en la mesura del possible, la festivitat.  

Si fa sol i podeu sortir a fer un tomb aprofiteu, que encara ens queden dies de 

confinament.  

 

I ara si, continuem amb les propostes setmanals.  

                                                                           Ana, Gabi, Paula i Jordi. 

ABANS DE COMENÇAR US VOLEM DEDICAR AQUESTA CANÇÓ:  

https://youtu.be/m6AgHyxqyb0 

 

 EXPLICACIÓ  DE LA TASCA 

DILLUNS 

 

LLENGUATGE ORAL I ESCRIT 

- En aquest apartat, cada setmana 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 

(BON DIA). 

- Anem a posar una mica en pràctica vocabulari relacionat amb la 

primavera.  

Cliqueu a l’enllaç i a veure si arribeu fins al final. Segur que si! 

https://youtu.be/m6AgHyxqyb0
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https://view.genial.ly/5e81eecbaafed90da9c0b3aa/interactive-

content-la-primavera 

 

DIMARTS 

 

LLENGUATGE MATEMÀTIC 

 
PINGÜINS, DOFINS….. Aquesta setmana... repassem el 2!! 

 

   
 LLENGUATGE PLÀSTIC                 
 
Recopileu 6 tubs del rotllo de paper de wàter i pinteu-los... 
Deixeu-los ben “xul·los” i guardeu-los perquè la setmana que ve 
els necessitarem!! 
 

DIMECRES  

 

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

PROJECTE 

Aquesta setmana necessitem que feu el Dibuix Inicial del Dofí o 

del Pingüí. 

La tasca l’haureu d’entregar, com ja vam fer amb el dibuix de Sant 

Jordi, al CLICKEDU 

https://view.genial.ly/5e81eecbaafed90da9c0b3aa/interactive-content-la-primavera
https://view.genial.ly/5e81eecbaafed90da9c0b3aa/interactive-content-la-primavera
https://escolasantcristofor.clickedu.eu/user.php?action=login
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A MÉS 

 

EXPERIMENTEM 

Us sentiu capaços de fer un experiment? Aquí teniu un vídeo que 

us expliquem el que heu de fer. Ja ens explicareu si us ha sortit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOC SIMBÒLIC 

Us animeu a fer un castell o una torre ben alta doncs si teniu 

jocs de construccions ja podeu començar si no amb rotllos de 

paper de WC també ho pots aconseguir. 

 

 

 

 

https://youtu.be/EGpfLUCqCBg
https://youtu.be/EGpfLUCqCBg
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JOC DE TAULA:  

 Què divertits són els jocs de taula, oi? Doncs per a aquesta 

setmana us proposem de fer encaixos… 

 
però si no entens pots fer-te un amb material reciclat….. 

 

 


