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PLA DE TREBALL A INFANTIL 
CURS:  P-5 

DATA: Del 27 d’abril al 3 de maig 

Estimats CAPGROSSOS i classe de LA NEU, 

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 hi podeu              
sortir a fer un tom aprofiteu, que encara ens queden dies de            
confinament.  

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

I ara si, continuem amb les propostes setmanals.  

                                                                                 Núria i Carol. 

 

Abans de començar us volem dedicar aquesta cançó: 

Bon Dia Vida 

 

 

 

https://youtu.be/m6AgHyxqyb0
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 EXPLICACIÓ  DE LA TASCA 

DILLUNS 

 

MATÍ 

- Descoberta d’un mateix i dels altres: 

   Segon dia de tornada al carrer!!! 

Aprofiteu per fer un tom en l’horari establert i tenint en compte els 
consells donats per les autoritats sanitàries i el govern. 

Ens agradaria que ens féssiu arribar fotografies o dibuixos de 
com ha anat aquesta estona. També hi podeu escriure paraules 
de com us heu sentit, què us ha agradat més,... 

A l’apartat entrega de treballs de la plataforma ClickEdu trobareu 
la carpeta per fer l’entrega (Primera tornada al carrer).  

 

TARDA 

- Llenguatge matemàtic: 

Juguem a sumar amb el dòmino. Per començar necessitareu les 
peces del joc de dòmino. No cal que les agafeu totes, seleccioneu 
unes quantes segons el nivell de dificultat. No us recomanem que 
feu servir les peces amb una suma superior a 9.  

L’activitat es tracta de trobar una peça que sumant les seves dues 
quantitats doni un número proposat.  

Al document d’activitats complementaries trobareu tres feines per 
jugar amb les peces de domino. La primera serà un número i 
vosaltres haureu de col·locar la peça de dòmino corresponent a 
sobre. L’altre trobareu la peça dibuixada i haureu d’escriure o 
col·locar un número en la casella de sota tenint en compte la 
quantitat total de la peça. Per últim, el forat per col·locar la peça 

https://escolasantcristofor.clickedu.eu/user.php?action=login


 
         Escola Sant Cristòfor 

Begues 

 

 

de dòmino, escriure el número de les quantitats i fer la suma. 
D’aquesta manera treballarem la descomposició i l’addició sense 
fer servir els símbols convencionals.  

Una altre variant que podrieu fer és trobar totes les peces que 
suman les seves parts donin una quantitat exacta i col·locar-les 
juntes en un pot amb el número del resultat, a sobre d’un full, en 
una caseta... 

Tot això són variants d’una mateixa activitat, no cal que les feu 
totes. Podeu escollir segons els interessos dels vostres fills o 
habilitats. 

En aquest vídeo teniu un exemple de les diferents propostes. 

https://youtu.be/j2h2-lV75hU 

DIMARTS 

 

MATÍ 

- Llenguatge oral i verbal:  

Avui toca escriure paraules. Al document d’activitats 
complementàries trobareu la fitxa de treball per si la voleu 
descarregar.  

Hem escrit unes paraules: LLEÓ, SERP, PANTERA, ÓS, 
ELEFANT I LLOP. Però ens hem descuidat algunes lletres. A 
veure si sabeu quines són. 

● LLE_ 
● S_RP 
● _ANT_R_ 
● _S 
● ELE_ANT 
● LL_P 

 

TARDA 

https://youtu.be/j2h2-lV75hU
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- Projecte: 

Ara toca fer la tria definitiva de l’animal del projecte. Cadascú 
votarà un animal. El link us portarà a un formulari de Google. 
Recordeu que només es por votar una vegada.  

NEU 
CAPGROSSOS 

DIMECRES  

 

 MATÍ 

- Descoberta de l’entorn: 

Planteu una llavor. Les de llentia, soja, alfals i mongeta tenen una 
germinació ràpida i enseguida podreu 
veure el procés, però podeu plantar 
qualsevol llavor . Observeu,  anoteu i 
comenteu els canvis que aneu 
observant amb fotografies, dibuixos, 
etc. Podeu crear un diari per fer el 
seguiment. Al PDF d’activitats 
complementàries trobareu un exemple 
de fitxa per fer el seguiment i també 
unes imatges per endreçar-les sobre el cicle de creixement d’una 
llavor. Les imatges les podeu retallar i endreçar o simplement 
posar un número al costat de la imatge.  

Per dur a terme aquesta activitat necessitareu un pot o torreta, 
terra, compost, una llavor i aigua.  

 

Us adjuntem una app per crear el vostre propi jardí: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edokiacademy.
garden&gl=ES 

https://forms.gle/Mm4seAct9vPv74Uk9
https://forms.gle/B6dY8SCpXwW3wPzj6
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edokiacademy.garden&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edokiacademy.garden&gl=ES
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https://apps.apple.com/es/app/montessori-naturaleza/id11312511
30?l=ca (cost 1,09€) 

 

TARDA 

- Llenguatge visual i plàstic: 

Aprofiteu algunes de les sortides que podreu fer durant la 
setmana per agafar material natural (fulles, escorça, pedres 
petites...). Amb aquest material elaboreu un collage de primavera 
lliurement. El podeu completar amb colors o pintura. 

Us deixem uns enllaços de recursos digitals on podeu jugar a fer 
composicions amb elements de la natura. 

Per ordinador:  

http://www.middlestreet.org/archim/archimframe.htm 

App per jugar amb elements de la Tardor: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rosapp.autu
mnpuzzlelite&gl=ES 

https://apps.apple.com/us/app/montessori-preschool-scrapbook-p
uzzle-123-kids-fun/id925325161?l=es 

App per jugar amb elements de la primavera: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rosapp.Summe
rDesigner&gl=ES 

https://apps.apple.com/ca/app/montessori-preschool-project-sum
mer-123-kids-fun/id1020648812 

 

https://apps.apple.com/es/app/montessori-naturaleza/id1131251130?l=ca
https://apps.apple.com/es/app/montessori-naturaleza/id1131251130?l=ca
http://www.middlestreet.org/archim/archimframe.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rosapp.autumnpuzzlelite&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.rosapp.autumnpuzzlelite&gl=ES
https://apps.apple.com/us/app/montessori-preschool-scrapbook-puzzle-123-kids-fun/id925325161?l=es
https://apps.apple.com/us/app/montessori-preschool-scrapbook-puzzle-123-kids-fun/id925325161?l=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rosapp.SummerDesigner&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rosapp.SummerDesigner&gl=ES
https://apps.apple.com/ca/app/montessori-preschool-project-summer-123-kids-fun/id1020648812
https://apps.apple.com/ca/app/montessori-preschool-project-summer-123-kids-fun/id1020648812

