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PLA DE TREBALL A INFANTIL 

CURS:  P-3 

DATA: Del 4 al 10 de maig 

Estimats PINGÜINS i DOFINS, 

 

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

 

Durant aquesta setmana treballarem el Programa de Salut Integral del Valentí Fuster. 
Aquest programa busca promoure la salut cardiovascular amb l’objectiu d’ensenyar a 
mantenir hàbits de vida adequats i durant tota la vida. L’últim trimestre treballarem la 
unitat didàctica: PUC TASTAR. Destinada a l’alimentació variada i equilibrada 
mitjançant el coneixement dels grups d'aliments i la freqüència de consum 
recomanada d’aquests. 

Si voleu obtenir més informació d’aquest projecte podeu consultar la seva web, 
https://www.programasi.org/. Vosaltres com a famílies teniu un usuari i contrasenya.  

Usuari: FAM08014589/ Contrasenya: FAM08014589IE 

 

Tinguem totes i tos en compte que, com no estem a l’escola, hem adaptat I reduït les 
tasques i visionats que haureu de fer durant la semana sobre el Programa SI. 

A per la quarta setmana!!!  

 

                                                                           Ana, Gabi, Paula i Jordi. 

 

ABANS DE COMENÇAR US VOLEM DEDICAR AQUESTA CANÇÓ:  
 

La primavera ja és aquí 

 

https://www.programasi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Nwg1wUbO3Js
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 EXPLICACIÓ  DE LA TASCA 

DILLUNS 

 

1. MENGEM DE COLORS 

 

- Videos “Colors per menjar” i “Un plat bonic”. 

Veiem els episodis de Barri Sèsam “Colors per menjar”, 

apartat de l’Elm, i “Un plat bonic”, apartat de l’Elm. En els dos 

episodis, l’amic del Dr. Ruster ens parla sobre la importància 

de menjar de tots els colors. En grup parlem dels colors que 

coneixen i si saben cap aliment que sigui d’aquest color. 

 

- MENJARS DE COLORS:  

Veiem la presentació on el Dr. Ruster ens parla sobre els 

beneficis que té per a la salut les fruites i les verdures de 

colors. A més a més, es presenten menjars amb molts colors, 

com li agraden a en Càrdio, perquè són més divertits i sans. 

Parlem de tots els colors i dels aliments que hem anant 

veient. Quins són els menjars o aliments que els alumnes 

solen menjar cada dia? 

 

- ALIMENTS QUE AGRADEN A EN CÀRDIO 

Fem la fitxa “Aliments que més agraden a en Càrdio” en la 

qual els alumnes han d’unir els aliments que podem menjar 

tots els dies amb en Càrdio. 

 

DIMARTS 

 

 

2. QUÈ SABEM DE LES FRUITES 

 

- CÀRDIO-CONTE “UNA VIDA DE COLORS” 

 

 

- LA FRUITA PREFERIDA:  

https://drive.google.com/file/d/1JFwmUrkCySiycWs7_sDU2jRwajgTrHXE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oBtznv2trbaylfhJjlwq0omT7QUNZNER/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IrWHhPBvludbZHNm4gxgKfiGKffJuhhA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6rWlKyYE6DTmfvwkjqTSUXmOWSZwjqp/view?usp=sharing
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Juguem a la fruita preferida. Preguntem quina és la seva 

fruita preferida i li donem un dibuix de la fruita preferida per 

pintar.  

 

Ens podeu enviar una foto amb la vostra fruita preferida 

pintada!!! 

 

- EPISODI BARRI SÈSAM “FER EXERCICI ÉS DIVERTIT”:  

En aquest episodi, el Triki fa exercici amb una galeta, el cansament li 

fa venir molta gana just en el moment que la venedora li porta fruita. 

Parlem de les fruites que coneixen, dels seus colors, formes, sabors i 

algunes de les seves propietats: per exemple, el plàtan ens dóna 

molta energia, la taronja i el kiwi tenen moltes vitamines, etc. 

 

DIMECRES  

 

3. PRIMER ÀPAT DEL DIA: L’ESMORZAR 

 

- QUANTES VEGADES MENGEM AL DIA: 

EPISODI BARRI SÈSAM “FER EXERCICI ÉS DIVERTIT” 

A partir de la pregunta inicial, parlem de les vegades que mengem 

cada dia i les que hauríem de menjar. Finalment hem de descobrir 

que el millor pel nostre cos és menjar 5 vegades al dia.  

 

- ELS ÀPATS DEL DIA: 

Fem la fitxa “Els àpats del dia”. En aquesta fitxa cal 

relacionar el moment del dia (pel matí al llevar-se, al pati, per 

berenar al parc i per sopar a casa) amb l’àpat corresponent 

(esmorzar, mig matí, dinar, berenar i sopar). 

 

- UN ESMORZAR SA:  

EPISODI BARRI SÈSAM “UN ESMORZAR SA” 

Elm, l’amic del Dr. Ruster ens ensenya quins aliments han de 

formar part del nostre esmorzar per donar-nos energia. 

Parlem del que hem menjat per esmorzar. Els ajudem a 

trobar la relació d’un bon esmorzar i estar forts i desperts. 

Per què prenem un piscolabis a mig matí? 

https://drive.google.com/file/d/1H5GnFX0_bLBJ6h1IXUPmby2F9u1M6tZS/view?usp=sharing
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DIJOUS 4. CUINEM JUNTS 

 

- SOM CUINERS 

EPISODI BARRI SÈSAM “SOM CUINERS” 

Els amics del Dr. Ruster, l’Elm i la Pilar, fan gelats de 

diferents fruites. Parlem de si algun cop han ajudat a cuinar a 

casa. Parlem del que farem en el taller d’alimentació: pa amb 

formatge fresc i melmelada o compota de fruita, incidim en 

els continguts relacionats amb la cuina: material necessari 

per cuinar, diferència entre tallar i pelar, untar, etc. 

 

- FORMA CORRECTA DE RENTAR-SE LES MANS:  

El Dr. Ruster recorda als alumnes quina és la manera 

correcta de rentar-se les mans.  

 

- TORRADES DE FORMATGE FRESC AMB MELMELADA: 

Cuinem la recepta saludable proposada pel Programa SI!: 

torrades de formatge fresc amb melmelada o compota de 

fruita. Mentre cuinem, parlem de l’origen dels aliments que 

estem utilitzant. 

DIVENDRES 5. EXPRESSEM LES NOSTRES PORS 

 

- POESIA DE LA POR: 

Llegim la “Poesia de la por” i preguntem si a ells també els fa 

por. 

 

- JOC D’IMITAR LA POR: 

Comencem imitant amb la cara l’expressió de la por i després 

iniciem l’aprenentatge de la seva expressió corporal.  

El papa o la mama comença el joc fent de model: verbalitza 

alguna cosa que acostuma a fer por, obre molt els ulls, obre 

la boca com si anés a cridar, es posa les mans a la boca o 

als ulls, fuig o s’amaga, etc. Els infants la imiten i diuen com 

se senten. Si és possible, es recomana fer aquest joc davant 

d’un mirall per veure com imiten les emocions. 

https://drive.google.com/file/d/19hObcOa_679aAxjZRhChD2Bfjt_ocxdI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dXEl3CG17ivgaHJWHa-9jUbn0fMS-qV_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sR5-X8UB6zSu2qwd3P_Zifig6AezGaAt/view?usp=sharing
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Ens podeu enviar una foto amb la vostra CARA DE POR!!! 

 

A MÉS 

A MÉS 

Com podeu veure, per  a aquesta setmana ja tenim prou feina. 

Penseu que la setmana que fem a l’escola el PROGRAMA SI, 

dediquem gairebé tot el temps a desenvolupar tot allò que se’ns 

demana (Visionat de vídeos i/o contes, fer converses, feines...) 

Per a facilitar la vostra tasca hem enllaçat tots els documents que 

necessiteu per a fer-ho tot. El que veieu de color BLAU segur que 

és un ENLLAÇ!! 

La única cosa que no hem pogut enllaçar han estat els vídeos del 

Barri Sèsam. És per això que per a poder-los veure haureu 

d’accedir a la web del PROGRAMA SI amb les credencials que us 

hem dit al començar aquest Pla de Treball. 

Recordeu que, de cap de les maneres, aquestes tasques no són 

obligatòries. Ara bé, si que recomanem que feu les que pogueu ja 

que són temes molt interessants i ens faciliten compartir una bona 

estona amb els/les vostres filles i fills. 
 

 


