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PLA DE TREBALL A INFANTIL 

CURS:  P-3 

DATA: Del 25 de maig al 31 de maig 

Estimats PINGÜINS i DOFINS, 

 

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

 

Setmana de fase 1 ( tant de bo ), anem avançant. Esperem que gaudiu molt de tot el 

que podrem tornar a fer i les persones que podem veure. Per part nostra estem molt 

il·lusionats perquè cada cop estem més a prop de tornar a la normalitat i gaudir de la 

vostra companyia. 

 

I ara si, continuem amb les propostes setmanals.  

                                                                           Ana, Gabi, Paula i Jordi. 

 

ABANS DE COMENÇAR US VOLEM DEDICAR AQUESTA CANÇÓ:  
 

 
https://youtu.be/r4wbs-jaA9I  

 

 

 

 

https://youtu.be/r4wbs-jaA9I
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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 

Podeu aprofitar per agafar pals de la muntanya quan sortiu al 

carrer per confeccionar el vostre nom amb ells. També podeu 

aprofitar pals de polo o qualsevol cosa que us tingue per casa per 

fer-ho! Volem veure els vostres noms!! 

   

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

Mireu, Mireu! com pugen els cigrons!! 

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/
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https://youtu.be/LfQ8L3zu3wE 

 

DIMARTS 

 

LLENGUATGE MATEMÀTIC 

 
Us proposem fer equilibris amb gots de plàstic. L’únic material 

necessari són gots de plàstic de colors ( si no, els blanc de tota la 

vida), que siguin de diversos colors. Podeu fer torres amb ells i 

veure com aguanten sense caure!! 

 

 
 
 
 
 
LLENGUATGE PLÀSTIC                 

https://youtu.be/LfQ8L3zu3wE
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Aprofitant que fa uns dies que podem sortir al carrer, podem agafar 

algunes pedres que ens agradin ( que no siguin massa petites) i les 

podem portar a casa per pintar-les. Aquí us deixem algunes idees: 

 

      

 

DIMECRES  

 

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

Voleu fer la nostra mascota? aquí teniu un model que podeu 

seguir. 

 

COMUNICACIÓ I LLENGUATGE 

COM ANEM DE MEMÒRIA: VINC DEL MERCAT I HE 

COMPRAT…  
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Un joc de memòria per jugar en família Aquest és un joc de 

memòria. Poden jugar a partir de 2 jugadors.  

 *El primer jugador comença dient: Vinc del mercat i he comprat 

xocolata!  

*El segon jugador segueix: Vinc del mercat i he comprat xocolata i 

(s’inventa un altre producte) llet. 

*El tercer jugador segueix: Vinc del mercat i he comprat xocolata, 

llet i (s’inventa un altre producte) maduixes 

*Ara li tocarà el torn al quart jugador o bé seguim amb el primer. 

Si no recordem algun dels ingredients, perdem. I es van eliminant 

jugadors fins que només en queda un: el guanyador!  

DIJOUS 

 

LLENGUATGE ORAL I ESCRIT 

ENCERCLAR LES LLETRES DEL MEU NOM  

En aquesta activitat els infants hauran de reconeixer i encerclar 

amb retolador només les lletres del seu nom. Haurem de preparar 

un full tot ple de lletres en majúscules. Podem utilitzar lletres de 

retalls de revistes o diaris, fer-les a l'ordinador o escriure-les a 

mà.  

És important que els infants tinguin el seu nom de model escrit ( 

per ells mateixos si ja ho poden fer o fer-ho vosaltres si estan en 

un altre punt).  
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Per acabar la proposta, li assenyalarem als infants les lletres que 

ha encerclat i li preguntarem quina lletra és (el so) i si no la sap 

anomenar li direm nosaltres com sona.Per exemple: aquesta és la 

lletra M (“ema”) sona “mmmm”. 

 

DESCOBERTA DE L’ENTORN 

LLUM I OMBRES 

Veieu aquests vídeos i divertiu-vos! Us atreviu provar? 

 

https://youtu.be/LpTJomhU99o 

https://youtu.be/0XZ0lqHniss  

DIVENDRES 

 

LLENGUATGE MATEMÀTIC 

Us proposem que a casa feu aquesta proposta amb objectes que 

tingueu al vostre abast, sobretot amb les figures del cercle, 

triangle i quadrat. A veure quantes coses trobeu amb aquestes 

formes! 

https://youtu.be/LpTJomhU99o
https://youtu.be/0XZ0lqHniss
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DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 

DANSA DEL BOOGIE BOOGIE                 

Preparats per moure l’esquelet? Poseu aquest enllaç i tota la 

família a ballar!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=p3Wryj0OjVM   

Podeu fer-la tan llarga com voleu. Dir les parts del cos en 

diferents idiomes. Jugar que cadascun dels participants ha de dir 

una part i no es poden repetir….  

A MÉS 

A MÉS 

EXPERIMENTEM 

 

EL DIBUIX INVISIBLE 

Per fer aquest experiment necessitarem : suc de llimona,bastonet 
de cotó, foli o cartolina i una espelma. 

Sucarem el bastonet de cotó en el suc de la llimona i escriurem i 
dibuixarem alguna cosa en el full. Podrem comprovar que no es 
veu res, però si posem l’espelma per abaix, podrem veure que es 
veu el nostre dibuix! 

PD : Sempre s’ha fer amb la supervisió de l’adult. 

https://www.youtube.com/watch?v=p3Wryj0OjVM


 
         Escola Sant Cristòfor 
 Begues 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ERwL0_2ZnLI 

 

JOC SIMBÒLIC : FEM DE CUINERS 

Jugant a fer de cuiners podem elaborar un berenar o un esmorzar 

( o qualsevol àpat) divertit. Podeu fer fotos i enviar-les!! Aquí teniu 

unes  idees! 

 

MÚSICA 

AUDICIÓ: Simfonia LA SORPRESA de Joseph Haydn 

Avui us deixo una AUDICIÓ que explica la història d’un rei i una 

reina que van viure fa molts anys. HAYDN, que era el músic i el 

compositor que escoltarem, estava tip i retip que el rei i la reina 

s’adormissin als concerts i va crear la música titulada LA 

SORPRESA, una sinfonia que espanta de tan en tan perquè fa un 

https://www.youtube.com/watch?v=ERwL0_2ZnLI


 
         Escola Sant Cristòfor 
 Begues 

 

 

so FORT. Us proposo que el pare, la mare, el germà, la iaia...faci 

de rei o de reina i li poseu la música i que s’espantin quan soni el 

FORT! Després podeu intercanviar papers! 

https://www.youtube.com/watch?v=dGDWwgJ61EY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dGDWwgJ61EY

