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PLA DE TREBALL A INFANTIL 
CURS:  P-4 

DATA: De l’11 al 15 de maig 

Estimats JARDINERS I JARDINERES i classe de LES ESTRELLES, 

Us enviem les activitats de la setmana. 

Una forta abraçada, 

                                                                                 Rosa i Andrea. 

 

Per començar la setmana amb energia, us volem regalar una cançó que 

ben segur us animarà! 

El Pot Petit – El Jardí 

 

 

Us volem recordar també els enllaços als blocs d’anglès, de música i 
d’emocions de l’escola, on trobareu moltes activitats que anem penjant! 

• Bloc d’anglès 

• Bloc de música 

• Bloc d’emocions 

I recordeu, cada dia ens programen una sessió de Glifing, per treballar 
la lectura i escriptura d’una manera molt divertida: 

• Mètode Glifing 

https://www.youtube.com/watch?v=di8VXleCyrE
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/
https://www.glifing.com/platform/login
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 EXPLICACIÓ  DE LA TASCA 

DILLUNS 

 

MATÍ 

- Llenguatge oral i escrit (projecte): 

Avui treballarem les parts del cos de l’animal. A la 
videotrucada en vam parlar i ara consolidarem els 
aprenentatges. Aquí teniu una fitxa perquè escriguin les parts 
del cos. 

Vosaltres les podeu escriure en un paper i ells han d’intentar 
desxifrar què hi posa i escriure-ho al lloc correcte. 

En cas que no tingueu impressora, podeu calcar-lo de 
l’ordinador o tablet, dibuixar-lo o escriure les parts en un paper 
i després assenyalar a on corresponen. 

P4A: FITXA TAURÓ 

P4B: FITXA PEIX PALLASSO 

 

TARDA 

- Descoberta de l’entorn: 

Avui és Sant Ponç i els carrers dels pobles s’omplen de 
paradetes d’herbolaris i artesans on exposen els seus 
productes. 

A més, aquesta setmana fèiem la sortida al bosc de Begues. 
Per això, us proposem que colliu diferents herbes aromàtiques 
per fer la nostra pròpia bosseta d’olors amb herbes, que 
podrem col·locar a l’armari o a l’habitació perquè faci bona 
olor. 

 

DIMARTS 

 

MATÍ 

- Llenguatge matemàtic (projecte): 

Avui comptarem les parts del cos de l’animal. Abans de 

http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/TAURO-COM-ES.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/4-COM-ES-PARTS-OMPLIR.pdf
https://st2.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/4711270259?profile=original
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començar, podeu repassar les parts del cos que vam treballar 
ahir. 

Després, per començar a fer la fitxa d’avui, podeu motivar-los 
a que intentin llegir què hi posa, identificant alguna lletra, fent 
hipòtesis sobre què hi pot posar... I després han de comptar 
les parts del cos que té i escriure el número. 

De nou, qui no tingui impressora pot escriure-ho en un paper. 

P4A: FITXA TAURÓ 

P4B: FITXA PEIX PALLASSO 

 

TARDA 

- Comunicació i llenguatges: 

Avui jugarem al joc de “Troba l’intrús”. 

En una taula col·locarem 10 objectes petits que tinguem per 
casa, els memoritzarem durant 15-25 segons i els taparem 
amb una tela (drap, llençol, tovalló...). L’adult treurà un dels 
objectes sense que ho vegi l’infant, comptarà fins a 3 i el 
nen/a haurà d’endevinar quin objecte falta. 

Aquest joc permet treballar l’atenció, la concentració i la 
memòria.  

DIMECRES  

 

 MATÍ 

- Llengua estrangera: 

En aquest article del blog d’anglès teniu diferents vídeos per 
treballar els números en anglès. Hi trobareu un de la teacher 
Pat on compta patates. No us el podeu perdre! 

 

TARDA 

- Llenguatge oral i escrit: 

Avui jugarem al Bingo, però serà un Bingo una mica diferent, 
serà un Bingo de lletres!  

 

Us recomanem que comenceu amb les vocals i si voleu 
ampliar afegiu algunes consonants amb les que estiguin més 

http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/TAURO-COMPTEM-LES-PARTS-DEL-COS.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/4-COM-ES2-COMPTAR.pdf
https://blocs.xtec.cat/anglessantcristofor/2020/05/05/potatoes-can-you-count-pre-school/
https://blocs.xtec.cat/anglessantcristofor/2020/05/05/potatoes-can-you-count-pre-school/
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familiaritzats (com ara P, M, R, S, T, L, B, lletres del seu nom, 
etc.). 

Posarem les lletres (de plàstic, cartró...) dins d’un sac o una 
capsa. L’adult treurà una lletra i emetrà el seu so sense que el 
nen/a la vegi. Aquest haurà de buscar si té la lletra i col·locar-
hi una fitxa (si no en teniu pot ser un gomet o un tros de 
paper) a sobre de la lletra corresponent. 

Aquí us deixem els cartrons. Qui no tingui impressora pot 
crear els seus propis cartons. 

CARTRONS VOCALS I CONSONANTS 

Un cop familiaritzats amb la dinàmica, podeu fer cartrons amb 
paraules completes o inclús amb els noms de la família, dels 
companys... 

CARTRONS PARAULES COMPLETES 

Si ho voleu fer encara més difícil, podeu fer un Bingo amb 
síl·labes. Enlloc de posar-hi lletres, hi posem la síl·laba 
sencera. 

CARTRONS SÍL·LABES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIJOUS MATÍ 

- Descoberta de l’entorn (projecte): 

Avui toca buscar informació sobre “on viuen i com es 
desplacen”. Tot el que trobeu ens ho explicareu a la 
videotrucada de demà! 

 

TARDA 

- Psicomotricitat: 

Us proposem fer un circuit per casa amb els ulls tancats. Heu 
de preparar l’entorn perquè sigui segur i no es puguin fer mal. 
Tapeu els ulls del nen amb un mocador i han d’anar d’una 

 

És important que tingueu en compte el nivell del vostre 
fill o filla. Cadascú té el seu ritme i el que compta és 
aprendre gaudint del joc o de l’activitat. 

Si teniu algun dubte pregunteu-nos i us recomanarem 
què podeu treballar amb ells/es i quina podria ser la 
millor manera de fer-ho. 

 

http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/BINGO-VOCALS-I-CONSONANTS.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/BINGO-DE-PARAULES.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/BINGO-DE-SILABES.pdf
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punta a l’altra de l’habitació. Quan trobin algun objecte han 
d’intentar endevinar què és. 

Aquesta activitat treballa l’exploració sensorial. 

DIVENDRES 

A la videotrucada 
posarem en comú 
la informació que 
hem trobat sobre 
“on viuen” i “com 
es desplacen”. 

 

MATÍ 

- Llenguatge matemàtic: 

Avui us proposem fer una construcció amb el material que 
vulgueu (peces de construccions, coixins, tubs de paper wc, 
teles, troncs... qualsevol objecte que us agradi i que tingueu a 
prop). 

Quan acabeu, poseu un rètol amb un títol (pot estar escrit en 
un paper i enganxat amb un pal de polo o un escuradents 
clavat en plastilina...). I quan ho tingueu, envieu-nos una foto 
perquè farem una exposició/collage virtual de les vostres 
creacions. 

 

TARDA 

- Llenguatge plàstic: 

Avui us proposem fer una manualitat d’algun animal. Aquí us 
en deixem alguns exemples, però cadascú que inventi el seu 
animal preferit! 

 

 

 

Per qui en vulgui més... 

 

• Ruletes de consciència fonològica. Per poder parlar i llegir bé, els infants han 

de tenir consciència que el llenguatge es compon de petits sons que es 

corresponen amb les grafies del llenguatge escrit. Per això és tant important 

https://drive.google.com/file/d/1tN233950PE9bwD78y6WHPsk4GEjdWprv/view
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treballar-la. Això són unes ruletes on el nen/a ha de col·locar la pinça als 

dibuixos que comencen per aquella lletra. 

• Més activitats de la Fira de Sant Ponç, d’Escoles Verdes de Barcelona 

Comarques. 

https://escolesverdesbarcelonacomarques.ning.com/bloc-escoles-verdes/fira-de-sant-ponc

