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PLA DE TREBALL A INFANTIL 
CURS:  P-5 

DATA: Del 6 de maig al 10 de maig 

Estimats CAPGROSSOS i classe de LA NEU, 

Durant aquesta setmana treballarem el Programa de Salut Integral del          
Valentí Fuster. Aquest programa busca promoure la salut cardiovascular         
amb l’objectiu d’ensenyar a mantenir hàbits de vida adequats i durant           
tota la vida. L’últim trimestre treballarem la unitat didàctica: Energia per           
córrer. Destinada a l’alimentació variada i equilibrada mitjançant el         
coneixement dels grups d'aliments i la freqüència de consum         
recomanada d’aquests. 

Si voleu obtenir més informació d’aquest projecte podeu consultar la          
seva web, https://www.programasi.org/. Vosaltres com a famílies teniu        
un usuari i contrasenya.  

Usuari: FAM08014589/ Contrasenya: FAM08014589IE 

A per la quarta setmana!!!  

 

                                                                                 Núria i Carol. 

 

Abans de començar us volem dedicar aquesta cançó: 

La primavera ja és aquí 

 

https://www.programasi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Nwg1wUbO3Js
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 EXPLICACIÓ  DE LA TASCA 

DILLUNS 

 

MATÍ 

-  Llenguatge matemàtic: 
● Sudoku  
● Per ordinador 

○ http://www.jigsawdoku.com/ 
○ http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/jeux

_mat/textes/quadroku_gen_c.html 
● Per android 

○ https://play.google.com/store/apps/details?id=air.Mustere
nGames.VeggiesSudokuForKids&hl=es 

○ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kids.p
uzzle.app&hl=es 

● Per aipad 
○ https://apps.apple.com/es/app/sudoku-logical-educationa

l-game-for-children-lite/id1220461807 
○ https://apps.apple.com/es/app/sudokid-lite/id520767281 
○ https://apps.apple.com/es/app/sudoku-kids-puzzle/id109

9604523 
 

Us oferim aquests links per jugar al sudoku. Amb els vostres           
petits i petites no ens va donar temps a fer-ho a la classe, per              
tant, haureu d’explicar el funcionament. 

Objectiu: és omplir la quadrícula amb els números que falten. No           
es pot repetir cap nombre, forma o imatge en una mateixa fila o             
columna.  

 

 

http://www.jigsawdoku.com/
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/jeux_mat/textes/quadroku_gen_c.html
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/jeux_mat/textes/quadroku_gen_c.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.MusterenGames.VeggiesSudokuForKids&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.MusterenGames.VeggiesSudokuForKids&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kids.puzzle.app&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kids.puzzle.app&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/sudoku-logical-educational-game-for-children-lite/id1220461807
https://apps.apple.com/es/app/sudoku-logical-educational-game-for-children-lite/id1220461807
https://apps.apple.com/es/app/sudokid-lite/id520767281
https://apps.apple.com/es/app/sudoku-kids-puzzle/id1099604523
https://apps.apple.com/es/app/sudoku-kids-puzzle/id1099604523
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TARDA  

- U.D. Energia per córrer: La piràmide de l’alimentació         
saludable. 

A partir dels coneixements previs sobre els diferents grups         
d’aliments i la freqüència amb la qual s’han de menjar, introduïm           
el concepte de la piràmide de l’alimentació, incloent-hi aspectes         
com la vida activa i el consum d’aigua com a base que dóna             
suport a una bona alimentació. 
 
Descarregar la fitxa “Piràmide de la salut”.       
Demanem als infants que retallin la piràmide i els         
dibuixos d’aliments que apareixen en la fitxa i els         
enganxin en el lloc adequat. 
 

 

DIMARTS 

 
MATÍ   

-Llenguatge musical:  

lipdub programa SI A l’escola l’hem posat i els agrada molt 
ballar-la. 

Activitat: Gaudir d’aquest lipdub.  
 
 

http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/04/PIR%C3%80MIDE-DE-LA-SALUT.pdf
https://youtu.be/GQyu_4BUDGs
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TARDA  

- U.D. Energia per córrer: “Mengem amb calma” 

El programa SI parla dels beneficis de menjar en família i amb 
tranquil·litat. S’ha comprovat que menjar amb baralles o nervis 
provoca estrès i això comporta una digestió dels aliments pitjor.  

En canvi, les famílies que aprofiten aquest moment per parlar i 
compartir les seves experiències i vivències gaudeixen més del 
menjar, trien millor els seus aliments i mengen racions més 
adequades a les seves necessitats.  

Per això, des del Programa SI! t’animen a participar activament 
mitjançant aquesta Activitat en família “Mengem amb calma” 

ACTIVITAT: UN ÀPAT EN FAMÍLIA SENSE TELEVISIÓ  

1. Escolliu un dels àpats per menjar en família, sense televisió, 
conversant amb calma i esperant a que tots hagin acabat per 
començar el plat següent. 

 2. Després de l’àpat, parleu de com us heu sentit i si noteu 
diferència respecte d’altres àpats familiars. 

 3. Busqueu a les revistes(per internet…) gent menjant en família, 
retalleu les imatges i enganxeu-les en un full. 

 4. Parleu de les imatges i poseu un + a les que creieu que fan 
una millor digestió i un – a les que la fan pitjor, en funció del que 
hem explicat en aquesta activitat. 

 

 

 

MATÍ 

- Llenguatge plàstic: 
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DIMECRES  

 

Súper herois i heroines amb taps de suro 

Una activitat original que també inclou reciclatge. Guardeu tants 
taps de suro com pugueu i pinteu-los al vostre gust. Podeu crear 
súper herois i heroines, però també animalons, bolets o 
personatges de conte. Què us semblaria representar el conte dels 
Tres Porquets o bé el de La Caputxeta Vermella amb els taps de 
suro que vosaltres mateixos heu creat? 

Aquí teniu un exemple, 
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TARDA   

- U.D. Energia per córrer: “Festes variades i equilibrades” 

Activitat: Mirar el  Conte una vida de colors  Es pretén aprofundir 
en el coneixement de què significa una alimentació saludable. 

 

Si no el podeu veure, us el podeu descarregar en l’arxiu en format 
PDF “Una vida de colors” 

DIJOUS MATÍ 

- Descoberta d’un mateix i dels altres: 

 
Activitat: joc  “Para l’orella i posa-hi el peu” 
 
En aquesta activitat aprendran a donar i a seguir instruccions. 
Aprendran a escoltar amb atenció i a dir els  missatges amb 
coherència, a guardar un ordre, a saber perdre… 
 
 
 
Passos 
1.-El/la pare/mare o infant repartirà quatre petjades per a cada 
membre de la família.(Podeu dibuixar-les o descarregar la 
plantilla) 
 
2.-Entre tots i totes pensaran petites ordres que puguin donar 
dins de casa als altres. 
 
3.-L’adult farà  primer el modelatge: Joan ves sense fer soroll a la 
cuina, quan arribis agafa 4 pomes i les portes a la taula del 
mejador..  
  

https://www.programasi.org/s3/Videos/cuentos/cuento_02/C2_UNAVIDADECOLORS.mp4
https://drive.google.com/file/d/14V80Gvd1qFcenXzxJ41YmbQ58BVsjuXP/view?usp=sharing
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/04/Para-lorella-i-posa-hi-el-peu.FH11.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/04/Para-lorella-i-posa-hi-el-peu.FH11.pdf
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4.-Si ho ha fet bé, dipositarà la petjada al terra tot fent un caminet 
i serà ell qui dirà l’ordre a un altre membre de la família; si no ho 
ha fet bé perd la petjada i no pot dir l’ordre a cap en la tongada. 
. 
5.-Entre tots farem un camí amb les petjades. Si aquest és llarg 
és perquè pareu molta atenció. El joc s’acabarà quan dipositem 
totes les petjades d’ordres correctes.  
 
 
 

TARDA  

- U.D. Energia per córrer: “Cuinem tots junts” 

Activitat: Seguir la recepta de com fer una pizza. Descarregar la 
fitxa massa de pizza.  

 

DIVENDRES MATÍ 

- Descoberta de l’entorn: 

Projecte sobre l’animal salvatge: Què sabem d’aquest animal? i 
què volem saber? (Partirem dels coneixements previs dels 
infants) 

Es farà l’activitat en la videoconferència.  

 

 

 

http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/04/RECEPTA-MASSA-DE-PIZZA.pdf
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TARDA   

- U.D. Energia per córrer: “Pensem en positiu” 

Activitat: Fer sotagots positius. L’objectiu de l’activitat és explicar 
la importància de mantenir un pensament positiu al llarg del dia, 
com una manera més saludable d’afrontar el dia i els nous reptes 
i també per contagiar les persones que ens rodegen.  

Com?  Expliquem als petits diferents situacions de la vida 
quotidiana  i els demanem que ofereixin finals per a cada situació. 
Aquests finals han de ser positius.(Ex. La Clàudia s’equivoca en 
alguna cosa que no li surt com esperava, trenca el paper i diu “res 
no em surt bé”...com podem ajudar a la Claudia ?) 

És important que els vostres infants mantinguin aquesta 
tendència de pensament per damunt dels pensaments negatius 
que els limiten i impedeixen avançar. 

Descarregar la fitxa Sotagots positius. 

 

 

 

http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/04/COM-FER-SOTAGOTS-POSITIUS.pdf

