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PLA DE TREBALL A INFANTIL 
CURS:  P-4 

DATA: Del 27 d’abril al 29 d’abril 

Estimats JARDINERS I JARDINERES i classe de LES ESTRELLES, 

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 aquestes 
dues jornades perquè considerem que, tot i estar confinats, també es 
mereixen 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. 

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

I ara sí, continuem amb les propostes setmanals. 

Una forta abraçada, 

                                                                                 Rosa i Andrea. 

 

 

Glifing: recordeu que ja teniu programades les sessions diàries. 

 

 

Com farem el projecte confinat? 

Abans de començar amb les tasques de la setmana, us volem explicar 
com hem organitzat el projecte. 

Després de les votacions, a P4A ha sortit el tauró i a P4B ha sortit el 
peix pallasso. Cada setmana treballarem un aspecte de l’animal, 
buscarem informació i a la videotrucada ho posarem en comú. Després, 
durant la setmana, farem activitats per consolidar el que hem après. I en 
acabar el projecte, farem una petita exposició. 

Abans de començar el projecte farem el dibuix inicial de l’animal, que 

https://www.glifing.com/platform/login
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servirà per veure què en sabem. És important que el facin com ells 
creguin, que no el copiïn ni els doneu pistes de com l’han de fer. I quan 
acabem el projecte, farem el dibuix final, d’aquesta manera veurem què 
hem après. 

Els temes a tractar seran els següents: 

1- Característiques físiques 
2- Alimentació i reproducció 
3- On viuen i com es desplacen 
4- Enemics 

Per a l’exposició final, a cada nen/a li assignarem un dels quatre temes i 
haurà d’enviar un petit vídeo explicant alguna informació sobre l’apartat 

que li ha tocat. Després farem un muntatge amb tots els vídeos. 

 

 EXPLICACIÓ  DE LA TASCA 

DILLUNS 

 

MATÍ 

- Llenguatge oral i escrit: 

Mirem el vocabulari de la primavera i escollim 3 o 4 paraules 
per confegir, les que més ens agradin. Si teniu lletres de 
plàstic o d’algun altre material a casa, primer les podeu fer 
amb aquest material i després escriure-les amb un llapis o 
retolador sobre un paper. Qui vulgui també pot crear les seves 
pròpies lletres amb cartró, així les tindreu per futures 
ocasions. 

 

 

TARDA 

- Llenguatge plàstic: 

http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/04/VOCABULARI-PRIMAVERA.pdf
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Fem un collage de la primavera amb elements naturals 
(pedres, branques, fulles) o amb elements reciclats (talls de 
revista, diari...). 

 

DIMARTS 

 

MATÍ 

- Projecte: 

Comencem el projecte i avui toca fer el dibuix inicial. És 
important que el facin com ells creguin, que no el copiïn ni els 
doneu pistes de com l’han de fer, fem una foto i l’enviem. 

 

TARDA 

- Psicomotricitat: 

Avui toca moure el cos. Aquí us deixem unes classes de 
zumba per a nens. Moveu el cos i ensenyeu-nos aquestes 
coreografies! 

DIMECRES  

 

 MATÍ 

- Llenguatge matemàtic: 

Avui treballarem les formes geomètriques: cercle, triangle, 
quadrat i rectangle. Hem de buscar objectes per casa que 
tinguin aquestes formes, posar-los sobre la taula i fer-ne una 
foto. Després podem fer una composició o una figura amb 
aquestes formes. Fem volar la imaginació! 

   

http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/04/1-DIBUIX-INICIAL.pdf
https://www.etapainfantil.com/zumba-ninos
https://www.etapainfantil.com/zumba-ninos
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TARDA 

- Llengua estrangera: 

Aquí us deixem unes cançons per treballar els colors en 
anglès. 

I aquí us deixem un petit conte The Mix-up Chameleon. 

DIJOUS FESTIU DE LLIURE DISPOSICIÓ 

 

DIVENDRES 

 

FESTIU 

 

 

 

 

 

Per qui en vulgui més... 

 

• Joc ordinador Lletra per lletra. S’han de posar les lletres en ordre per fer la 

paraula que demana. 

• Activitats interactives de l’Editorial Cruïlla. 

• App cotxes Kids Car Racing game – Beepzz d’anar saltant obstacles. Els 

agrada molt. Per IOS i Android. 

• Escape Room L’estiu perdut de la Bolboreta 

 

https://blocs.xtec.cat/anglessantcristofor/2020/03/23/colours-educacio-infantil/
https://blocs.xtec.cat/anglessantcristofor/2020/03/26/story-time-the-mix-up-chameleon-educacio-infantil/
http://www.edu365.cat/infantil/llegir/llegir/portada.html
https://www.cruilla.cat/joaprencacasa
https://apps.apple.com/us/app/kids-car-racing-game-beepzz/id1352963101
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iabuzz.apk.BEEPZZ&hl=en_US
https://projectes.fundesplai.org/escape/

