
TERCERA SETMANA DE CONFINAMENT 

- Setmana del 30 de març al 5 d’abril – 

 

1. DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES 
 

- Dibuix de la cara (AUTORETRAT)  
o Escriure darrera del full les parts de la cara (cap, cabell, celles, pestanyes, ulls, 

nas, boca, coll) 
- Dansa “Cap, panxa, genolls i peus” https://youtu.be/EtlXoSeuauA 

 

2. LLENGUATE ORAL 
 

- Conte de la primavera https://youtu.be/-tTjrShUmZM  
 

- Memoritzar el poema “LA PRIMAVERA” (veure full annex) 
o Buscar informació sobre les orenetes” 

 
- Busca la lletra “i”  a la paraula PRIMAVERA i encercla-la. 
- Busca per casa objectes on soni la lletra “i”. 

 
 

3. LLENGUATGE ESCRIT 
 

- Anàlisi de la paraula PRIMAVERA (veure full annex) 
o Escriure la paraula amb escriptura espontània. 
o Copiar la paraula. 
o Lletrejar la paraula P, R, I, M, A, V, E, R, A. (com es diu cada lletra i com sona) 
o Picar els cops de síl·laba (paraula llarga o curta) 
o Comptar les lletres que té. 
o Encerclar les vocals de la paraula PRIMAVERA 

 
- Grafisme de la lletra “i” 

o Realitzar la grafia de la vocal “i” amb diferents materials: plastilina, pintura, 
guixos a terra, safata amb farina i dibuixar la i amb el dit repetides vegades, 
espuma d’afaitar, etc) 
 

4. DESCOBERTA DE L’ENTORN 
 

- Jocs interactius de la primavera https://clic.xtec.cat/projects/flors/jclic.js/index.html 

 

5. LLENGUATGE MUSICAL 
 

- Cançó de la Dàmaris Gelabert de la primavera https://youtu.be/-u4H1vINT1U  
 
 
 



6. LLENGUATGE PLÀSTIC 
 

- Fer flors amb oueres de cartró. https://youtu.be/Jo9eyKjmWWg 
- Marietes amb fang o plastilina. https://youtu.be/WbBMCI6iMHg 
 
 
 
7. LLENGUATGE MATEMÀTIC 

 
o SERIACIONS DE DOS ELEMENTS 

 Pinta macarrons de dos colors i passa’ls per un fil  o una corda 
alternant els colors (macarró vermell–macarró verd–vermell–verd...) 
 

o CLASSIFICACIONS 
 Material necessari: macarrons, espaguetis, cigrons llenties, arròs... 
 Classifica els elements seguint diferents criteris: 

 Classificació lliure (justificar perquè ho has classificat així) 
 Pasta gran i pasta petita 
 Pasta llarga i pasta curta 
 Pasta rodona i no rodona 

 
o NUMERACIÓ I CÀLCUL 

 Material necessari: macarrons, cigrons, galets, llenties, arròs... 
 Comptar fins a 15 
 Càlcul manipulatiu de posar i treure amb un màxim de 5 elements. (ex: 

4 macarrons i si poso un més, quants hi ha?, 3 macarrons i si ens 
mengem un...quants queden?) 
 

o ORDENACIONS 
 Tallar espaguetis amb diferents mides i ordenar-los (de més llarg a més 

curt i a la inversa) 
 

o LÒGICA 
 Associar grafia amb quantitat amb peces de Lego 

 
 
 
 
 
 
 
 

o GEOMETRIA 
 Busca per casa objectes que tinguin forma de rectangle. 
 Amb material variat fes rectangles (bastonets de les oïdes, 

escuradents, espaguetis, plastilina...) recordeu que dos costats són 
llargs i dos més curts. 


