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PLA DE TREBALL A INFANTIL 
CURS:  P-4 

DATA: Del 4 al 8 de maig 

Estimats JARDINERS I JARDINERES i classe de LES ESTRELLES, 

Aquesta setmana és la setmana de la salut i des de l’escola teníem 
programades un seguit d’activitats extretes del Programa Salut Integral. 
Per això us proposem que cada tarda feu una activitat del programa. 

Aquí us enllaçarem tot el material necessari, però si en voleu més, 
podeu accedir a la seva pàgina web mitjançant aquest enllaç i dades 

d’accés: 

https://www.programasi.org/login  

• Usuari:  FAM08014589 

• Contrasenya:  FAM08014589IE 

Una forta abraçada, 

                                                                                 Rosa i Andrea. 

 

 EXPLICACIÓ  DE LA TASCA 

DILLUNS 

 

MATÍ 

- Llenguatge matemàtic 

Avui farem una mica de compteig i relacionarem la grafia 
(símbol 1, 2, 3, 4, 5...) amb la quantitat. Podeu fer-ho de la 
manera que vulgueu, sempre us recomanem que sigui lo 
màxim manipulatiu possible. 

Us deixem aquí alguns exemples d’allò més divertits, però si 
se us ocorre alguna altra manera de fer-ho, no dubteu de 
compartir-la amb els companys! 

Es pot fer de dues maneres: 

1. El nen/a ha de col·locar tants objectes com li indica el 
número (ex: al número 3 haurà de posar 3 pinces). 

2. El nen/a ha de col·locar el número corresponent 
segons els objectes que hi ha (ex: si hi ha 3 pinces, 

https://www.programasi.org/login
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haurà de posar el número 3). 

    

 

 

 

TARDA 

- Programa Salut Integral: 

Recepta de berenar saludable. Cuinem un berenar bo i 
saludable. 

DIMARTS 

 

MATÍ 

- Llengua estrangera: 

Aquí us deixem unes cançons per treballar el temps. 

I aquí us deixem el conte de Brown bear, brown bear. What do 
you see? 

 

TARDA 

- Programa Salut Integral: 

Aquí us deixem el conte Una vida de colors. I, per si el 
volguéssiu, també el teniu en pdf. 

Fem conversa reflexionant sobre el conte. 

DIMECRES  

 

 MATÍ 

- Llenguatge oral i escrit:  

http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/04/1-Cuinem-un-berenar-bo-i-saludable.pdf
https://blocs.xtec.cat/anglessantcristofor/2020/03/20/weather-educacio-infantil/
https://blocs.xtec.cat/anglessantcristofor/2020/04/02/story-time-brown-bear-brown-bear-what-do-you-see-educacio-infantil/
https://blocs.xtec.cat/anglessantcristofor/2020/04/02/story-time-brown-bear-brown-bear-what-do-you-see-educacio-infantil/
https://www.programasi.org/s3/Videos/cuentos/cuento_02/C2_UNAVIDADECOLORS.mp4
https://www.programasi.org/Materiales/Catala/Infantil/Contes_2020_Cat/C2_UNAVIDADECOLORS_CAT__low_200114.pdf
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Aquesta setmana comencem el projecte i demà haurem de 
buscar informació sobre l’animal que hem escollit. Per fer-ho, 
primer haurem de saber com s’escriu el seu nom. Aquí us 
deixem la foto del seu nom per qui la necessiti. 

Per fer-ho més divertit, podem buscar les seves lletres a un 
diari o a una revista, quan en trobem una la retallem i 
l’enganxem a sobre d’un paper. Quan acabem fem una foto i 
l’enviem pel grup. 

 

 

 

 

 

TARDA 

- Programa Salut Integral: 

Fem la fitxa “Aliments de consum diari i ocasional”. 

http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/04/3-alimentosocasionales.pdf
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En la fitxa, els alumnes han de pintar quins aliments dels que 
apareixen poden estar presents cada dia en el nostre 
esmorzar i berenar, i quins podem menjar de tant en tant, com 
per exemple en una festa. 

Qui no disposi d’impressora pot fer els dibuixos directament 
en un paper. 

DIJOUS MATÍ 

- Projecte: 

Aquesta setmana toca buscar informació sobre les 
característiques físiques per respondre a la pregunta: com és? 

Podem buscar les seves parts del cos, els colors, la seva 
forma, etc... A la videotrucada ens explicarem tot el que hem 
trobat. 

 

TARDA 

- Programa Salut Integral: 

Cuinem junts. 

• Com fer un davantal “xef”. 

• Preparem una torrada de guacamole. 

DIVENDRES 

A la videotrucada 
posarem en comú 
la informació que 
hem trobat sobre 
“com és?”. 

 

MATÍ 

- Llenguatge plàstic: 

Avui farem grafisme. En un paper dibuixem una figura senzilla: 
tipo espiral, serra, onades, castell... i els infants han d’anar 
posant a sobre algun objecte petit que tingueu per casa 
(cigrons, llenties, botons, pedretes, etc.). 

 

 

 

http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/04/4.1-delantal-cat.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/04/4.2-receta-revca.pdf
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TARDA 

- Programa Salut Integral: 

Avui fem una banda d’èxits o fites per fomentar l’autoestima. 

El treball d'autonomia assenta la base de l'autoestima que 
l'alumnat tindrà en el futur, i aquesta està directament 
relacionada amb la forma que afronten els nous reptes i les 
relacions socials. És important que identifiquin les seves 
fortaleses i que entenguin que poden utilitzar-les en les 
ocasions en què s'enfrontin a alguna cosa per primera 
vegada. En el camí d'un nou aprenentatge no només importa 
aconseguir l'objectiu, sinó gaudir amb cada un dels passos i 
petits èxits que es van aconseguint. Així mateix, és positiu per 
al desenvolupament dels nens i nenes que es reforci el 
sentiment de pertinença, a una família, al seu grup de classe, 
etc. 

 

 

Per qui en vulgui més... 

 

• Bloc Projecte Emocions de l’Escola Sant Cristòfor. Aquí podreu trobar un recull 

d’eines i recursos per treballar les emocions amb els infants, treball clau per al 

seu desenvolupament òptim: des de l’obra de teatre del Monstre de colors, 

curtmetratges per reflexionar sobre valors, entre d’altres. 

• Bloc de Música de l’Escola Sant Cristòfor. Aquí podreu trobar cançons, 

coreografies, recursos per treballar les qualitats del so, instruments virtuals, 

entre d’altres. 

• Postures de ioga per a infants. 

• Un conte ben especial que ens ha regalat un company de P5 de la nostra 

escola. Ja sabeu, qui s’animi pot crear el seu propi conte i compartir-lo amb els 

companys/es: Sant Jordi Confinat.  

http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/04/5-Bandes-amb-fites.pdf
https://blocs.xtec.cat/santcristoforinclusiu/
https://blocs.xtec.cat/musicasantcristofor/category/educacio-infantil/
https://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/2020/04/21/postures-de-ioga/
https://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/2020/04/27/sant-jordi-confinat-versio-guillem/

