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PLA DE TREBALL A INFANTIL 

CURS:  P-3 

DATA: De l’18 al 24 de maig 

Estimats PINGÜINS i DOFINS, 

 

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

 

Una altra setmana!! Sou els millors!! I estem molt content de les cosetes que ens 

aneu ensenyant. Us enviem tota l’energia del món per a que continueu gaudint tot el 

que pugueu. Somhi!!! 

 

A per la sisena setmana!!!  

                                                                           Ana, Gabi, Paula i Jordi. 

 

ABANS DE COMENÇAR US VOLEM DEDICAR AQUESTA CANÇÓ: 
https://youtu.be/di8VXleCyrE 
 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/di8VXleCyrE
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 EXPLICACIÓ  DE LA TASCA 

DILLUNS 

 

LLENGUATGE ORAL I ESCRIT 

 

A continuació, relacionat amb el conte de l’Elmer, treballem amb 

les competències digitals (TIC) a través d’aquest Jclick que 

treballa els colors. 

https://clic.xtec.cat/projects/colors3/jclic.js/index.html 

 

 

 

LLENGUATGE PLÀSTIC 

 

Us agraden les ombres xineses?  

Doncs si no sabeu que són mireu el següents videos i feu l’activitat que 

més us agradi….  

 

Per fer amb capsa:  

https://www.youtube.com/watch?v=gvFrntnnR4A   

 

Per fer amb les mans:  

https://www.ccma.cat/tv3/super3/wowzzy-baboom/torneigdombres-

xineses/video/5849074/ 

 

 

 

 

 

https://clic.xtec.cat/projects/colors3/jclic.js/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=gvFrntnnR4A%20%20
https://www.ccma.cat/tv3/super3/wowzzy-baboom/torneigdombres-xineses/video/5849074/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/wowzzy-baboom/torneigdombres-xineses/video/5849074/
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DIMARTS 

 

LLENGUATGE MATEMÀTIC 

Per aquesta setmana una feineta ben xula...  

 

 
       

La podeu fer amb colors o retoladors….. I si no teniu gomets, podeu 

pintar vosaltres mateixos les rodones, els quadrats… els punts d’unió. 

 

 

LLENGUATGE MUSICAL 

 

TEATRE PER PETITS 

Us portem una visualització molt 

atractiva, és més emocionant en 

directe però… 

 PINTAMÚSICA - Viu el teatre (0-5 anys) https://vimeo.com/397952123 

 (contrasenya: pintamusica)  

DIMECRES  

 

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

EXPERIMENTEM 

Per aquesta setmana farem 

mooooooooooooltes bombolles de 

sabó… Només necessiteu:  

● Aigua  

● Fairy o sabó   

● Una canyeta de beure per barrejar  

 

Podeu bufar amb la canyeta o sinó teniu també podeu fer servir un rotllo 

de paper de wc o el que tingueu per casa.  

  

 

 

https://vimeo.com/397952123
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DIJOUS 
LLENGUATGE ORAL I ESCRIT 

 

FEM FORMES: QUADRAT, CERCLE O TRIANGLE  

Us proposem, treballar grafisme i geometria alhora.  

 
El grafisme ens ajuda a anar adquirint el domini dels moviments bàsics 

de l’escriptura, En aquesta proposta utilitzararem les formes 

geomètriques conegudes, posant un gomet amb la forma al centre. 

 

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

Adivina, endevinalla!!! 

 

A veure si ho sabeu! També podeu treballar la memorística, ho podeu 

memoritzar i li dieu als familiars o amics quan parleu per telèfon!! 

    
 

DIVENDRES 
LLENGUATGE MATEMÀTIC 

A continuació, seguim treballant amb l’Elmer. Es tracta d’endreçar 

els petits Elmers de petit a gran (d’esquerra a dreta). És un bon 

moment per a deixar que els infants puguin fer servir les tisores, 

sempre amb supervisió i amb ajuda, ja que encara no tenen 

domini.  

A continuació trobeu la feina, recordeu; si no teniu impressora, no 

passa res, es pot dibuixar encara que no fem uns elefants 

perfectes (també es poden calcar). La qüestió es que entre els 

elefants es pugui veure la diferència i els col·loquin en ordre. 
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DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

Anem amb un altre vídieo de la Paula, 

en aquesta ocasió ens porta un 

joc/exercici de psicomotricitat. 

Endevant!! 

https://youtu.be/i8sowT5dJzg 

 

 

 

A MÉS 

A MÉS 

JOC SIMBÒLIC 

En aquest punt us demanem que amb els titelles que heu fet per fer les 

ombres xineses de plàstica us inventeu una història i feu una petita obra 

de teatre, demaneu ajuda a algun adult...i si ens voleu explicar el què 

heu fet ens podeu enviar un video o la foto d’un dibuix. 

 

JOC DE TAULA 

Aquests són els nostres jocs de taula preferits 

 
 

Ens envieu una foto del vostre joc de taula preferit? Així el coneixem i ja 

que el teniu a les mans hi podeu fer una divertida partida amb la família, 

a jugarrrr!!!!!! 

 

https://youtu.be/i8sowT5dJzg

