
 
         Escola Sant Cristòfor 
 Begues 

 

 

PLA DE TREBALL A INFANTIL 
CURS:  P-4 

DATA: Del 18 al 22 de maig 

Estimats JARDINERS I JARDINERES i classe de LES ESTRELLES, 

Us enviem les activitats de la setmana. 

Una forta abraçada, 

                                                                                 Rosa i Andrea. 

 

Aquesta setmana, també us volem animar amb una mica de música. 

Aquí teniu un clàssic de la música catalana! 

Jaume Sisa – Qualsevol nit pot sortir el sol 

 

 

 

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=pdlvAvC4Tw4
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: 

Avui treballarem la dita de maig. Com vam fer a l’abril, podem 
mirar els dies que han passat en un calendari i veure que hem 
canviat de mes. Per treballar la dita de maig ens fixarem en si 
coneixem alguna lletra de la dita, podem buscar la paraula 
maig, fixar-nos en el significat de la dita... 

Un cop treballada, escriurem la paraula “MAIG” en un paper, 
en una pissarra, a la sorra, en farina, on vulgueu. Intentarem 
escriure-la sense mirar el model, pensant en com sonen les 
seves lletres i quina lletra creiem que hi va. 

Aquí també us deixem la fitxa per si la voleu omplir. Podeu 
motivar al nen/a preguntant-li quines paraules creu que hi 
falten. 

FITXA DITA MAIG 

 

 

 

 

TARDA 

- Descoberta de l’entorn (projecte): 

Aquesta setmana treballem l’hàbitat de l’animal marí. És per 
això que us proposem fer una recreació del fons marí amb 
una capsa de sabates. Aquí us en deixem alguns exemples. 
Si cliqueu sobre la imatge us portarà a l’enllaç on explica com 
construir-lo. 

 

PEL MAIG A 
PESCAR ME’N VAIG. 

http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/FITXA-DITA-MAIG.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/DITA-MAIG.pdf
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DIMARTS 

 

MATÍ 

- Llenguatge matemàtic: 

Avui fa dies que no fem càlcul mental. Per això us deixem una 
sèrie del Quinzet. Es tracta de resoldre quatre problemes de 
manera mental, sense suport material ni visual. Us recordem 
com funciona: 

• Primer li formuleu la pregunta i li doneu temps a 
respondre. 

• Si s’equivoca o no respon, formulem una altra vegada 
el problema, com a màxim es repetirà tres vegades. 

• Per últim, si no ha respost correctament no passa res. 
Li diem el resultat i ja! Anem a per l’altre. 

https://www.youtube.com/watch?v=odUfPn0NTOA
https://www.youtube.com/watch?v=XdEfXhBTp9Q
https://i.pinimg.com/originals/fa/15/97/fa1597d0cb3ef46ba2ae66843b580c51.jpg
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Per continuar practicant podeu inventar els vostres propis 
problemes (també podeu deixar que ells us formulin els seus). 
I, ara si, podeu utilitzar material de suport: cigrons, pedres, 
pilotes… Intenteu no fer servir els dits de les mans. 

 

TARDA 

- Psicomotricitat (projecte):  

Per consolidar l’aprenentatge de com es desplaça l’animal 
marí, us proposem imitar les postures i moviments dels 
animals marins més coneguts, com ara el peix, el tauró, el 
pop, el cranc, el dofí, la foca, el pingüí, la tortuga marina... 

Aquí també us deixem un vídeo amb diferents postures de 
ioga d’animals marins. 

DIMECRES  

 

 MATÍ 

- Llenguatge oral i escrit: 

Avui farem un dictat de paraules per veure el progrés del 
nen/a en la lectoescriptura. És important seguir aquestes 
indicacions: 

• Donem un foli i un llapis a l’alumne. No li diem com l’ha 
de col·locar ni amb quina mà ha d’agafar el llapis. 

• No li fixem a l’alumne l’espai del paper on ha d’escriure, 
ni indicar-li com ha de col·locar les paraules. 

• Primer li demanem que escrigui el seu nom. 

• Després ha d’anar escrivint quatre paraules i la frase 
que li dictarem. Cal dictar les paraules senceres, sense 
sil·labejar i sense cap ajuda. Si el nen/a diu que no en 
sap, li hem de dir que ho faci a la seva manera. 

• Després fem una foto i l’enviem a la tutora. 

2.6 
(1) En un calaix hi ha 3 retoladors i tu n’agafes 1. 
Quants retoladors hi queden al calaix? 
2 retoladors 
(2) En Carles té 4 indis i l’Ariadna en té 1. Qui té menys 
indis? 
L’Ariadna 
(3) Expliquem un conte abans d’anar al pati i un 
després. Quants contes haurem explicat? 
2 contes 
(4) Hi ha 3 campanetes a l’arbre. Si en posem una altra, 
quantes campanetes hi haurà? 
4 campanetes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY
https://www.youtube.com/watch?v=LOYxOzMUgAY
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Les paraules i frase a dictar seran: 

MORTADELA 

PATATA 

SOPA 

PA 

EL NEN MENJA PA 

 

TARDA 

- Llengua estrangera: 

Avui us deixem uns vídeos de la Teacher Pat per repassar els 
colors en anglès. 

DIJOUS MATÍ 

- Descoberta d’un mateix: 

Aquesta setmana, a l’escola, faríem el dibuix de la figura 
humana, nosaltres li diem el “sóc jo”. Aquest dibuix es realitza 
a principi de curs i a final de tots els cursos d’Educació Infantil 
i permet veure l’evolució del dibuix de la figura humana. Es pot 
observar com poc a poc van sent conscients de les seves 
parts del cos i com aquest dibuix cada vegada es va elaborant 
amb més detall. 

És per això, que no els podeu donar cap pista sobre com 
s’han de dibuixar. S’han de dibuixar com ells creguin, ja que 
forma part del procés d’aprenentatge, sinó no es podrà 
apreciar aquesta evolució. 

FITXA SÓC JO 

 

TARDA 

- Descoberta de l’entorn (projecte): 

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

DIVENDRES 

A la videotrucada 
posarem en comú 
la informació que 
hem trobat sobre 
“què mengen” i 

MATÍ 

- Llenguatge oral i escrit: 

Avui treballarem la consciència fonològica, que ajuda als 
nens/es a ser conscients de les característiques de les 
paraules (sons, síl·labes, llargària, etc.). És el pas previ de la 
lectoescriptura. 

https://blocs.xtec.cat/anglessantcristofor/2020/05/14/colours-everywhere/
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/SOC-JO.pdf
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“com es 
reprodueixen”. 

 

Posarem 5 objectes petits damunt la taula. Els podem posar 
dins d’una capsa o cistell per fer-ho més atractiu. 

I damunt la taula, col·locarem les lletres inicials dels objectes. 
L’infant haurà d’agafar un objecte i col·locar-lo sobre la lletra 
inicial, i així successivament fins posar-hi tots els objectes. 

Aquí us deixem un vídeo on expliquem com fer-ho. 

 

 

 

TARDA 

- Llenguatge plàstic: 

Avui farem estampació amb pintura i rotlles de paper wc. Us 
deixem el vídeo de com fer-ho, és realment molt fàcil i pot ser 
molt engrescador. Us animem a que ens ensenyeu les vostres 
creacions! 

 

 

https://youtu.be/YhvvEN8-7QE
https://www.youtube.com/watch?v=aSGdJXUvciE&feature=youtu.be

