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PLA DE TREBALL A INFANTIL 

CURS:  P-3 

DATA: De l’11 al 17 de maig 

Estimats PINGÜINS i DOFINS, 

 

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

Bones famílies, com esteu? Vinga que ja queda menys, esperem que la situació no 

s’estigui fent massa faixuga. Recordeu gaudir de tot allò que la rutina diària “normal” 

no ens permet per portar-ho lo millor possible.  

A per la cinquena setmana!!!  

 

                                                                           Ana, Gabi, Paula i Jordi. 

 

 

 

ABANS DE COMENÇAR US VOLEM DEDICAR AQUESTA CANÇÓ:  

 

Qualsevol nit pot sortir el sol 

https://www.youtube.com/watch?v=Sne7lfOD4Oo
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 EXPLICACIÓ  DE LA TASCA 

DILLUNS 

 

LLENGUATGE ORAL I ESCRIT 

- En aquest apartat, cada setmana us recordarem que podeu anar 

repassant i recordant els noms de les persones que estem a la classe 

amb la imatge on surten les fotos dels infants i 

Mestres (BON DIA). 

- Aquesta és la cançó de Damaris Gelabert, els 

dies de la setmana, la qual es treballa a clase: 

https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo  

Escolteu-la i canteu-la. Si voleu, podeu escriure els noms dels dies de la 

setmana en paper; depenent del nen o nena o del que us vulgueu 

engrescar podeu:  

● l’adult els escriu i l’infant els repassa 

● l’adult els escriu i l’infant els repeteix 

● l’adult els escriu deixant les dues lletres primeres per a que les 

escrigui l’infant. ex: escriure LLUNS i l’infant, com diu la cançó 

que comencen tots set, la completa amb el DI davant. 

LLENGUATGE PLÀSTIC 

PINTEM AMB UNA FORQUILLA  

Us agradaria pintar un sol solet i fer els raigs amb una forquilla? Primer, 

pinteu el vostre sol o sols en un full i després prepareu la forquilla per 

sucar-la en pintura i afegir els raigs. Material: -Forquilla( millor de 

plàstic) - Safata amb pintura -Fulls -Colors / retoladors  

 

A veure quins sols bonics i divertits surten!! 

https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo
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DIMARTS 

 

LLENGUATGE MATEMÀTIC 

Recordeu que us vam fer pintar 6 rotllos del paper del wàter?? Doncs 

mireu el següent vídeo on us volem explicar què farem amb els rotllos 

que heu decorat. https://youtu.be/za4Agnu56Lo 

 

 

LLENGUATGE MUSICAL 

Visualitzar el següent vídeo entrant en aquest enllaç 

https://youtu.be/C-Pp3RrBRKA.  

 

Com es pot veure, hi ha una abella que vola per un camp de flors. 

Es tracta de donar als infants dues culleres de fusta o qualsevol 

cosa amb la que puguin fer soroll i picar cada vegada que vegin 

que l’abella toca les flors. 

 

DIMECRES  
DESCOBERTA DE L’ENTORN 

https://youtu.be/za4Agnu56Lo
https://youtu.be/C-Pp3RrBRKA
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Recordeu els cigrons dels que us parlava la Paula a l’audio del 

whatsapp l’altre dia? Doncs aquí teniu una sorpresa que us ha preparat. 

Clickeu a l’enllaç i atents a veure qué ens explica!! 

https://youtu.be/anGwUQ2cGnM 

DIJOUS 
LLENGUATGE ORAL I ESCRIT 

 

 

Us proposem veure un conte molt maco que segurament ja 

coneixeu: L’elefant Elmer. Després de veure’l es fa una mica de 

conversa amb els infants i se’ls hi pregunta si els hi ha agradat el 

conte. Podem fer algunes qüestions sobre el conte, com ara; Com 

es deia l’elefant protagonista del conte? Què feia tant especial a 

l’Elmer? Quines formes tenia l’Elmer al seu cos? De quin color 

són els elefants? On vivia l’Elmer? Què era el que amoïnava a 

https://youtu.be/anGwUQ2cGnM
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l’Elmer? Què va fer l’Elmer? Etc. 

Podeu fer un dibuix del vostre Elmer i ens l’ensenyeu en la 

propera reunió virtual.  

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

 

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

Projecte pingüins/dofins 

Pensem una mica, mireu alguna foto de pingüins/dofins i compareu-vos 

amb ell, què creieu, quan ha de pesar un pingüi/dofi? pesen més o 

menys que tu? i que la iaia, papa, mama? agafeu una bàscula i peseu-

vos. 

   Pingüins         Dofins 

 

DIVENDRES 
LLENGUATGE MATEMÀTIC 

Avui podeu resseguir aquest número 2. Recordeu que ho vam fer a la 

classe? Primer vam resseguir amb el dit i després amb retolador! Podeu 

utilitzar el que vulgueu per repassar-ho! 

 

DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

Estirats al terra, podeu agafar un guix i que algú us ressegueixi la vostra 

silueta. Després, podeu fer canvi. I si voleu, dintre d’aquest dibuix 

podeu dibuixar les parts del cos que coneixeu!  

https://www.youtube.com/watch?v=esZf_VTfRIw
https://g.co/kgs/CZ1o7b
https://g.co/kgs/ghmPY9
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A MÉS 

A MÉS 

UNA MICA DE IOGA 

Què us sembla si fem una miqueta de Ioga? La Paula ens presenta 

aquesta proposta. https://youtu.be/4D1iqhrHrvQ  

 

NAMASTE!! 

JOCS ONLINE 

Vols fer puzzles d’animals online? 

http://es.hellokids.com/r_1410/juegos-gratuitos/juegos-de-

puzzles/puzzles-infantiles-animales 

Seras capaç de reproduir els dibuixos amb les formes 

geomètriques que et donen? 

 http://www.cercifaf.org.pt/mosaico.edu/ca/blocos.html 

 

 

EXPERIMENTACIÓ 

Per acabar, hem volgut compartir amb vosaltres aquesta activitat 

https://youtu.be/4D1iqhrHrvQ
http://es.hellokids.com/r_1410/juegos-gratuitos/juegos-de-puzzles/puzzles-infantiles-animales
http://es.hellokids.com/r_1410/juegos-gratuitos/juegos-de-puzzles/puzzles-infantiles-animales
http://www.cercifaf.org.pt/mosaico.edu/ca/blocos.html
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tant divertida, el festival de colors! Seguiu els passos que teniu a 
continuació i descobriu la màgia,que la gaudiu molt!  

 

 

 

 

 

 


