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Setmana del 27 d’abril al 5 de maig  

 

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:  Conte de primavera “La papallona” 

.https://www.youtube.com/watch?v=rVFpYWon0HY  

TAQUES GENERALS 

EXPRESSIÓ ORAL: Continuem recitant el poema del mes d'abril, la setmana que ve ja us 
posaré el del mes de maig. 
 
MATEMÀTIQUES, NUMERACIÓ:  
Aprofitant la primavera treballarem els números amb unes marietes. 
★ Escrivim la grafia: Us deixo un PDF annex en el qual teniu diferents marietes, heu de 

reconèixer quantes rodones té cada marieta i escriure-ho en un full. No és necessari 
imprimir la fitxa, poden reconèixer-ho des de la pantalla del dispositiu. 
Exemple: https://youtu.be/BS7hX8I9NTQ  

★ Reconèixer el número: Us deixo aquí també un PDF annex en el 
qual teniu el dibuix d'una marieta, aprofitant els números que hem 
escrit en l'anterior activitat, anirem reconeixent d'un en un i afegint 
tantes rodones a la marieta com el número indiqui (poden ser 
taps, llenties... qualsevol material que tingueu per casa, no fa falta 
que siguin pintades). Podeu dibuixar una marieta en un paper i 
aquí anar afegint les rodones.  
Exemple: https://youtu.be/G4APykkO0zE  

*D'aquestes activitats de matemàtiques necessitem retorn amb un vídeo de 1 minut per 
activitat (o dos vídeos) màxim. 

ANGLÈS 

Aquesta setmana treballarem el menjar (food). Podeu practicar en el primer enllaç i 
realitzar les següents fitxes interactives: 
https://www.englishactivities.net/es/vocabulario-en-ingl%C3%A9s?tema=Alimentos%20-
%20frutas&nivel=principante 
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https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=dq&i=fxnd&r=
vn 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=ju&i=sxudf&r=
vd 
 
Després podeu també practicar la conversa relacionada amb el menjar realitzant 
dramatitzacions, o cantar i ballar cançons en anglès ja treballades,  i gravar-les en audio o 
vídeo i enviar-me’ls. Aquí teniu uns vídeos on teniu alguns exemples. 
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 
https://www.youtube.com/watch?v=yUw3-im44qY 
https://www.youtube.com/watch?v=CtsG2klnuGk 
https://www.youtube.com/watch?v=a9W4fEVTFHY 
 
La meua adreça de correu:    carlos.bernabeu@santjeroni.org 

MÚSICA 

Ara que estem a la primavera, us proposo que escolteu l’audició de 
Vivaldi sobre “La Primavera” i fes un dibuix mentre l’escoltes: 
https://www.youtube.com/watch?v=l4Ad6pZ8vEQ&feature=youtu.be 

 

*Fes una foto del dibuix i ens l'envieu per correu. 

ACTIVITAT COMPLEMENTARIA 

Per a gaudir de la primavera d'una manera interactiva, aquí us deixo un memory 
http://www.sheppardsoftware.com/scienceforkids/seasons/matching/springcreaturesmatch
ing.htm  

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 29 d’abril a les 17 hores. (Dàlia, Joel, Álvaro, Filip, Toni, 
Aniol, Naira, Aleix i Dani). https://meet.google.com/fkd-scgo-eaa  
 
DIPLODOCUS: Dimecres 29 d’abril de 11 hores.(Antonio, Lucía, Ashley, Jabour, Pere, 
Dídac, Marc, Yaiza i Roc). https://meet.google.com/shr-gerh-yqd  

 

*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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