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PLA DE TREBALL A INFANTIL 
CURS:  P-5 

DATA: Del 14 d’abril al 19 d’abril 

Estimats CAPGROSSOS i classe de LA NEU, 

Esperem de tot cor que totes i tots estigueu bé, així com les vostres              
famílies. Com que estarem un temps que no ens podrem veure, a partir             
d’ara cada setmana us proposarem unes activitats perquè pogueu fer          
amb les vostres famílies i així consolidar els vostres aprenentatges.          
Segur que ho fareu molt bé! Una abraçada i fins aviat! 

                                                                                 Núria i Carol. 

Abans de començar us volem dedicar aquesta cançó: 

“Jo sóc el rei”  https://youtu.be/VGCTUjGuWBM 

 

ÀREA 
D'APRENENTATG
E 

EXPLICACIÓ  DE LA TASCA 

COMUNICACIÓ I 
LLENGUATGE 

-Llenguatge oral i escrit: 

     -Dita mes d’Abril: A L’ABRIL CADA GOTA 
VAL PER MIL. 

https://youtu.be/VGCTUjGuWBM
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Imatge extreta dehttps://pispisiganya.blogspot.com/2014/04/dita-del-mes-dabril.html/ 

Ara us toca recitar la dita amb diferents 
entonacions i veus. Us podeu gravar les diferents 
versions i després us podeu escoltar. De ben 
segur que riureu. A l’entrada d’aquest article 
podreu trobar uns exemples. 
 
Intenteu buscar les paraules ABRIL, GOTA I MIL. 
Quantes lletres té cada paraula? quina és la 
paraula més llarga? quants cops de veu té la 
paraula? (picar síl·labes) 
 
Per arrodonir l’activitat podeu intentar escriure la 
dita o copiar-la amb lletra de pal o lligada. I per 
finalitzar si us ve de gust podeu fer un dibuix de 
la dita. 

 

-Llenguatge matemàtic: 

  Fer un collaret: 
 
Per tal de treballar la sèrie de 3 atributs, us 
convidem a fer un collaret amb el material que 
tingueu a l’abast. (Pot ser amb pasta, botons,..) 
Important: Com ha der ser una sèrie de 3 

https://pispisiganya.blogspot.com/2014/04/dita-del-mes-dabril.html
http://losrinconesolvidados.blogspot.com/2009/08/
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elements podeu escollir que, aquests 3 elements, 
siguin de diferent forma, color o mida. 

 
Exemple: un collaret que segueixi la sèrie de: 

- Forma:Macarrò, cargol, anella 
- Mida: botó gran, mitjà i petit 
- Color: blau, vermell, groc.  

 

-Música:  
- BALL: EN JOAN PETIT QUAN BALLA 

(Clicar a sobre) 

 

-Llenguatge plàstic: 

- Amb pintura i taps d’ampolles (suro o 
plàstic) podeu estampar flors i crear un 
bonic quadre de primavera. 

    

Imatge extreta de http://losrinconesolvidados.blogspot.com/2009/08/ 

https://www.bing.com/videos/search?q=joan+petit+quan+balla&docid=608037411626157482&mid=EE0CA7BF00BCAC13AE3CEE0CA7BF00BCAC13AE3C&view=detail&FORM=VIRE
http://losrinconesolvidados.blogspot.com/2009/08/
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DESCOBERTA D’UN 
MATEIX I ELS 
ALTRES 

 

   
 -Si pot ser muntar un petit circuit per la casa  
   amb cadires, coixins,alguna joguina, una  
   escombra,.... de manera que puguin desplaçar- 
   se com vulguin (corrent, saltant, ajupint-se). 
 
 
 -Col.laborar en algunes petites tasques de la 
   casa. 

DESCOBERTA DE 
L’ENTORN 

 

- Podeu intentar tenir un calendari on els infants 
de la casa cada matí puguin mirar la data i tatxar 
els dies passats. 

-  Sabem que la plastilina era un material de 
l’escola que us agradava molt, doncs hem pensat 
fer un experiment i crear la nostra pròpia 
plastilina.  
Si ho voleu fer, cliqueu sobre aquest títol i sortirà 
l’enllaç: 
PLASTILINA A CASA  

 

  

 

https://www.bing.com/videos/search?q=MASA+DE+SAL+PLATELINA+DE+COLORES&&view=detail&mid=0EF2A921976D9CE22CD60EF2A921976D9CE22CD6&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DMASA%2BDE%2BSAL%2BPLATELINA%2BDE%2BCOLORES%26FORM%3DHDRSC3

