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Setmana del 20 al 27 d’abril  
 
RUTINES 

Adquirir més autonomia i que facin tot allò que són capaços de fer: vestir-se i               
despullar-se, menjar, ajudar en les tasques de casa… També llegir-los un conte abans             
d’anar a dormir i fer activitats de ioga, relaxació, meditació o mantes. 

CADA DÍA AL MATÍ 

BON DIA: cançó  https://www.youtube.com/watch?v=BF7w-xJUlwM 

DIES DE LA SETMANA: cançó https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo 

CALENDARI, TEMPS, POEMA D’ABRIL (penjat al bloc de l’escola) i seria interessant            
poder PASSAR LLISTA, per recordar i treballar el nom dels nostres companys i             
companyes 

CONTE DE LA SETMANA: “Sant Jordi” 

TAQUES GENERALS 

CONTE DE SANT JORDI: Visualitzem el conte de Sant Jordi representat a través de              
diferents tècniques: 
★ Amb plastilina: https://www.youtube.com/watch?v=Y3H_Qe4gqpM 
★ Teatre d’ombres: https://www.youtube.com/watch?v=detf2kH7PY0 

 
EXPRESSIÓ ORAL: Expliquem el conte de Sant Jordi. Hem         
d’intentar fer-ho d'una manera ordenada 
*D'aquesta activitat necessitem retorn amb un vídeo de 1 minut (o           
dos vídeos) màxim. 
 
MATEMÀTIQUES, SEQÜENCIACIÓ: Ordeneu de manera     
seqüenciada les imatges del conte de Sant Jordi adjunt en el           
següent pdf.  
*Aquesta activitat la podeu realitzar des del mateix dispositiu i us pot servir d'ajuda per a                
la d'expressió oral. 

ANGLÈS 

Aquesta setmana us propose practicar amb la família aquests diàlegs molt bàsics del 
següent vídeo. https://www.youtube.com/watch?v=AA5hOCxlRaI 
Podeu fer un vídeo representant aquestes situacions i enviar-me’l i així poder veure com 
parleu anglès i actueu. Han de ser molt curts, de no més de 50 segons. 

mailto:maria.costa@santjeroni.org
mailto:merce.isern@santjeroni.org
https://www.youtube.com/watch?v=BF7w-xJUlwM
https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo
https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo
https://www.youtube.com/watch?v=Y3H_Qe4gqpM
https://www.youtube.com/watch?v=Y3H_Qe4gqpM
https://www.youtube.com/watch?v=detf2kH7PY0
https://www.youtube.com/watch?v=detf2kH7PY0
https://www.youtube.com/watch?v=AA5hOCxlRaI


 

Aquí dos enllaços per practicar vocabulari bàsic amb fitxes interactives. Quan les acabeu 
us demanarà el nom i automàticament s’enviaran els resultats al meu correu. 
 
https://es.liveworksheets.com/go118291fu?a=send&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp 
 
https://es.liveworksheets.com/eg84747dk?a=send&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp 
 
També podeu gravar-se cantant o ballant alguna de les cançons que ja coneixen, i seguir 
practicant en pàgines web. Us recomane l’aplicació de mòbil  “Pili Pop English”.  
 
La meua adreça de correu:    carlos.bernabeu@santjeroni.org 

PLÀSTICA 

ROSA AL BALCÓ: Ja que és la setmana de Sant Jordi i no podem anar a comprar llibres                  
ni roses, us proposem que feu una rosa seguint algun dels següents tutorials, i              
posteriorment, la pengeu al balcó o la finestra i ens envieu una fotografia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=v7rBUqNJOAc  
https://www.youtube.com/watch?v=Eg7NlZUClp0  
https://www.youtube.com/watch?v=FVxbSLFd_3I  
https://www.youtube.com/watch?v=UwkyE6THc_A  
https://www.youtube.com/watch?v=JXho-OhlbVg  
 
Els vídeos els fan amb paper, però ho podeu fer amb qualsevol altre material. Feu anar la                 
vostra imaginació. 

PSICOMOTRICITAT 

Preparats per fer psico!  Porteu tots roba còmode i bambes! 
Comenceu recordant les tres normes de psico: 

1. No fer-se mal ni fer mal a ningú. 
2. Respecteu el joc dels jugadors. 
3. Quan els pares diguin “el temps de jugar s’ha acabat” deixeu de jugar i comenceu               

a recollir tot el material utilitzat. 
 

Aquesta setmana us proposo SALTAR. 
★ Fareu un circuit amb els cercles i les empremtes que heu fet a plàstica la setmana                

passada. Podeu jugar com vulgueu: saltar amb els peus oberts amb les empremtes i              
tancats amb el cercle, saltar esquivant les empremtes… 
Aquí us deixo un enllaç de com fer el joc:  
https://www.youtube.com/watch?v=wW SrS X7 N8  

 
Guardeu aquest material utilitzat a psico en una capsa o bossa i la guardeu sempre al                
mateix lloc.  
Us ho passareu molt bé!. 
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MÚSICA 

Per celebrar el dia de Sant Jordi us deixo dues cançons perquè 
balleu i canteu al ritme del cavaller! 
Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qy3EjdcXJo4 

I després a treure foc per la boca! 
Drac ferotge:  
https://www.youtube.com/watch?v=_c1JS3Cf_LU  
 

ACTIVITAT COMPLEMENTARIA 

Amb motiu del dia del llibre i Sant Jordi, us animo a que feu el vostre punt de llibre.Deixeu                   
volar la vostra imaginació i creativitat. *Us deixo algunes idees en el pdf adjunt. 

AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS 

És recomanable que realitzeu les activitats proposades, perquè els nens i nenes no             
perdin el fil, i treballem tots en una mateixa línia, però sols és obligatori que m'envieu les                 
que amb color vermell us indiquem. 
Els vídeos i fotos de les activitats avaluables recordeu que heu d’enviar-los per e-mail al               
correu.  

CONNEXIÓ MEET 

És tan senzill com clicar sobre l’enllaç a l’hora que us hagin informat els tutors/es. Es pot                 
utilitzar el telèfon mòbil, la tablet i/o l’ordinador portàtil (si té càmera i audio). 
 
TRICERATOPS: Dimecres 22 d’abril a les 17 hores. (Dàlia, Joel, Álvaro, Filip, Toni,             
Aniol, Naira, Aleix i Dani) https://meet.google.com/ywo-pqtg-tbu  
 
DIPLODOCUS: Dimecres 22 d’abril de 11 hores.(Antonio, Lucía, Ashley, Jabour, Pere,           
Dídac, Marc, Yaiza i Roc) https://meet.google.com/cia-ohfu-fvg  
 
Per facilitar que ens veiem tots els participants en una mateixa pantalla i en forma de                
quadrícula, us deixem el següent enllaç. S’ha de clicar i instal·lar-ho en el dispositiu amb               
el que fareu la connexió del meet.  
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihh
iflbjgfic 
 

 
*NOTA: En l’etapa d’Educació Infantil es treballen tots els aprenentatges de manera                       
globalitzada, interrelacionant en una mateixa activitat destreses cognitives, manipulatives,                 
psicomotrius, emocionals, afectives o socials entre altres, i treballant tots els continguts de                         
manera transversal, abarcant així coneixements que pertanyen a les 3 àrees: Coneixement                       
d’un mateix i dels altres, Descoberta de l’entorn i Comunicació i llenguatges. 
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