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PLA DE TREBALL A INFANTIL 

CURS:  P-3 

DATA: Del 1 de juny al 7 de juny 

Estimats PINGÜINS i DOFINS, 

 

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

 

Això ja olora a estiu, quan menys ens ho pensem hi serem a la platja, si es pot 

sense mascareta ja! 

això si, de moment us continuem enviant tota l’energia per continuar veient les 

coses positives de qualsevol situació. Somriure és la millor medicina.  

 

I ara si, continuem amb les propostes setmanals.  

                                                                           Ana, Gabi, Paula i Jordi. 

 

ABANS DE COMENÇAR US VOLEM DEDICAR AQUESTA CANÇÓ:  
 

 
https://youtu.be/VatTF_8FeOM 

 

 

 

 

https://youtu.be/VatTF_8FeOM
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Bloc d’anglès: La teacher Pat penja cada setmana activitats de 

vocabulari i cançons. 

Bloc de música: l’Eugeni (Mestre de Música de l’escola) de tant en tant 

també us va penjant activitats. 

Bloc emocions: Aquí podreu trobar diferents recursos emocionals. 

 

 

 EXPLICACIÓ  DE LA TASCA 

DILLUNS 

 

LLENGUATGE ORAL I ESCRIT 

LA MEVA MÀ  

Avui dibuixaràs la teva mà al mig d’un full de paper gran. Amb 

l'altre mà i l’ajuda d'algú la dibuixes.  

Un cop dibuixada la mà la pots pintar del color que més t’agradi, 

Després has de traçar línies rectes que surtin de cada dit fins 

arribar a l’extrem del paper.   

Quants espais surten al traçar les línies? Omple cada espai 

dibuixant un grafisme petit a cadascun d’ells.  

 

https://blocs.xtec.cat/anglessantcristofor/category/home-page-inici/1-corners/p3-p4-p5/
https://blocs.xtec.cat/musicasantcristofor/category/educacio-infantil/
https://blocs.xtec.cat/santcristoforinclusiu/


 
         Escola Sant Cristòfor 
 Begues 

 

 

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

Sóc un mico Amb aquesta cançó tan animada podeu cantar i 

ballar en família i després, si us ve de gust, continuar fent un joc 

d’imitar animals.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NJSDfeWP9Wc 

DIMARTS 

 

LLENGUATGE MATEMÀTIC 

 
Us proposem aquesta activitat. Només necessiteu gots i aquestes 
boletes. Les podeu comprar en qualsevol bassar.  
Es tracta que imitin la quantitat de boles i els colors que hi ha a 
cada dibuix. Endavant! 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NJSDfeWP9Wc
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LLENGUATGE PLÀSTIC                 
 

BOMBOLLES DE COLORS 

Necessitarem un joc de fer bombolles. Posarem aigua en diferents 

recipients i podem tintar-les amb colorant alimentari o amb guixos de 

colors.( Ratllant els guixos amb un ratllador ) 

Podeu enviar fotos per veure les vostres creacions! 

 

DIMECRES  

 

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

QUÈ SERÀ, SERÀ?  

Per a jugar a aquest joc és necessari agafar una bossa que no 

sigui transparent i introduir objectes que trobis per casa: una       

pilota petita, un llapis, un bolígraf, un peluix… Llavors, sense 

mirar (si cal podem embenar el ulls de qui juga), el nen o nena          

haurà d'endevinar de quin objecte es tracta ficant la mà a la bossa 

i tocant-lo. 
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PROJECTE 

A veure si podeu fer aquests trencaclosques online!! 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=23b2dac1ab66 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1c122585f953  

  

DIJOUS 

 

LLENGUATGE ORAL I ESCRIT 

MOLINET DE VENT  

Vols fabricar-te un molinet de vent per decorar el teu balcó o la 

teva finestra?  Pren nota, perquè és molt senzill. Necesites un foli, 

tisores, retoladors de colors, pegament, una xinxeta, un botó petit 

i un pal suficientment llarg i resistent (podeu utilitzar un pal de 

pinxo gruixut(1).  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=23b2dac1ab66
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1c122585f953
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Primer necessites un quadrat; per això has de plegar el full com a 

la foto 2 i 3 i tallar el tros que sobra.  

   

Després decora el quadrat per davant i pel darrera perquè et 

quedi ben bonic. Es el moment de retallar les diagonals, però 

només a meitat de camí fins el puntet del centre.  

  

Després enganxa una punteta si i una altra no al mig del paper, a 

sobre del puntet. Ara arriba el moment de posar la xinxeta al mig 

del molí i, abans de clavar la xinxeta al palet, has de posar un 

botó per facilitar que el molinet giri amb el vent.  

  

 JA ESTÀ FET EL TEU MOLINET!!!  

 Fes-te una foto amb el teu molinet i envia-la a les mestres!  



 
         Escola Sant Cristòfor 
 Begues 

 

 

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

Als següents enllaços teniu unes activitats per fer quan sortiu de 

casa. 

https://drive.google.com/file/d/1eSr1GApBs3GCMUHI6mPr2-

fXM9spa4K_/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1USSMQUYjHTQgxtrBKtU6uJV

saSvx0Hlt/view?usp=sharing 

 

DIVENDRES 

 

LLENGUATGE MATEMÀTIC 

Intenteu confeccionar aquests diferents models de triangles. 

Podeu primer dibuixar els triangles, pintar-los i després començar 

el joc! 

 

DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

Aquest/a sóc jo 

En aquesta activitat tan divertida treballarem l’esquema corporal .  

 Necessitem: - Fulls - Pega - Retoladors - Diferents tipus de 

materials: retalls de revistes de parts del cos i la cara,               

palets de polo o escuradents, botons, pedretes, fils de colors, 

https://drive.google.com/file/d/1eSr1GApBs3GCMUHI6mPr2-fXM9spa4K_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eSr1GApBs3GCMUHI6mPr2-fXM9spa4K_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1USSMQUYjHTQgxtrBKtU6uJVsaSvx0Hlt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1USSMQUYjHTQgxtrBKtU6uJVsaSvx0Hlt/view?usp=sharing
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gomes, taps...i molta imaginació! Preparats per fer la producció 

del nostre cos?  

 

A MÉS 

A MÉS 

EXPERIMENTEM 

COLORS COMUNICANTS 

 

 

Materials: 

-3 pots de vidre transparent 

-Pintura per a l'aigua, pot ser aquarel·la, tempera o qualsevol altre 
tipus de color que es pugui diluir 
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-Tovallons de paper 

-Aigua 

Instruccions: 

-Omple cada pot per la meitat d'aigua. 

-Dissol una mica de pintura de diferent color en cada pot d'aigua. 

-Enrotlla un tovalló, com si fossis a fer un tub, i col·loca cada 
extrem d'aquí a dos pots. Assegura't que les puntes del tovalló 
toquin el fons de el pot, o al menys aconsegueixin la meitat de 
l'aigua acolorida. 

-Repeteix el procediment amb una altra tovalló. Col·loca un dels 
seus extrems en un dels pots que ja has utilitzat i l'altre extrem en 
el pot que queda lliure. 

-Espera alguns minuts perquè vegis com els tovallons van 
adquirint el to de la color de l'aigua. 

MÚSICA 

Escoltarem aquesta cançó :  

https://www.youtube.com/watch?v=aDicETzBbIo 

 

Treballarem la qualitat del so AGUT I GREU. Per casa buscarem 

objectes que facin so AGUT i so GREU. Podeu enviar-nos videos 

amb els objectes que heu trobat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aDicETzBbIo

