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Setmana del 14 al 20 d’abril  

RUTINES 

Ajudaran al desenvolupament de la seva autonomia, al fer tot allò que són capaços com: 
vestir-se i despullar-se cada dia, amb un poc d’ajuda, sols si cal, i sempre després d’haver-
ho intentant abans per si sols, tal com fem a classe,  menjar sols, ajudar en algunes de les 
tasques de casa i ordenar joguines i altres estris, planificant, classificant i guardant… També 
mirar contes, activitats de relaxació i massatge amb música i algun estri, com pilotes, 
plomes... 

CADA DIA AL MATÍ 

Recordar quin dia de la setmana és, després de preguntar-los el dia que va ser ahir, (si no 
ho recorden els direm quin dia era ahir). Per ajudar-los a recordar quin dia és, poden cantar 
la cançó dels dies de la setmana, amb els ditets: 
 https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo 
Després buscar el dia en el calendari, i contar fins arribar a aquest número (si és un número 
alt, que conten fins a 10, i si volen seguir contant millor, però no és necessari), a continuació 
que miren el temps per la finestra, i el dibuixen en el calendari. 
Recordar em quina estació estem, i en quin mes, i a continuació recitar el poema del mes 
d’abril amb els gestos. 
Després, si volen cada dia poden fer-li un dibuix a algun amic, company o familiar que 
troben a faltar, que el guardi en una carpeta per donar-li’l quan es puguin veure, segur que 
als destinataris els encanta. 

TASQUES GENERALS 

Plastilina casolana. Sé que molts de vosaltres no teniu plastilina a casa, així que aquesta 
setmana podreu fer-ne una de casolana, amb elements bàsics que segur que teniu. De 
segur que els agrada preparar-la a més és molt senzill, i es quedarà amb una textura toveta, 
és natural, i molt econòmica. 
 

•2 tasses de farina normal        •1 tassa de sal fina         •1 tassa d'aigua    
•4 cullerades  d'oli vegetal        •Colorant alimentari 

 

Que planifiquen com fer-ho, que calculen les mesures, que respecten el 
temps d’espera entre els processos, i despierten la concentració i la creativitat. 
Us deixo un enllaç per a que ho pugueu veure primer: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=yDEwYpCi JYI 
https://www.facebook.com/ReggioEduca/videos/215493606359238/?v=215493606359238 
*-Nota: no tireu la plastilina perquè la setmana següent farem alguna coseta amb ella. 
 
Classifiquem segons el color. L’activitat consisteix a agrupar els 
diferents objectes que continguin les mateixes característiques. 
Busquem joguines, retoladors, pinces, botons mitjons qualsevol 
element d’un únic color,  blau, vermell, verd i groc, ens pot servir 
perquè els nens i nenes agrupen tots aquell d’un mateix color en 
diferents grups (safates, borses, etc...) 
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Traç. En un arxiu adjunt teniu una fitxa amb les lletres “A,U” que podreu primer resseguir 
amb un llapis, i després amb retolador. 
Recordeu que agafar bé el llapis ajudarà a tindre 
una escriptura correcta, així que corregiu si és 
necessari als nens i nenes, moderant la força 
amb la qual agafen el llapis, ja que alguns, més 
que agafar-lo s'aferren a ell i això no facilitarà el 
procés d'aprenentatge. 
 

Ja sabeu que hem de començar pel puntet vermell, i us proposo que 
després els nens juguen amb la plastilina per fer “xurrets” i imiten la 
lletra, en principi damunt del full, i després sense el full d’exemple. 
Recordeu també resseguir els noms que apareixen avall, junt amb 
les imatges.  
 
Ens movem!                  I aquesta setmana us proposo ballar en família al 
ritme del Joan Petit, que ens ajudarà a prendre consciència de les diferents parts 
del nostre cos. Ací teniu l’enllaç:    https://www.youtube.com/watch?v=Lmd8619LoF4  

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 un vídeo, de 
màxim 2 minuts, on apareguin els nens fent el traç de les lletres "A" "U", amb llapis o 
retoladors, i una foto o vídeo on les realitzen aquestes lletres també amb la plastilina, ja que 
aquesta activitat serà avaluada. 
Els vídeos i fotos de les activitats avaluables podreu pujar-los a les carpetes individuals del 
Drive, la setmana del 27 d'abril (aviat rebreu un tutorial per saber com fer-ho). 

CONNEXIÓ MEET 

Hola nens, nenes i famílies de l’escola St. Jeroni!! 
Veient que els dies de confinament s’allarguen, hem programat trobades virtuals a través 
de l’aplicació Meet del google, perquè volem tornar a veure les vostres cares.  
 

Cada setmana se us farà arribar un enllaç a través del DRIVE o del CLASSROOM.  
Aquesta setmana del 14 al 20 d’abril, i de manera excepcional, se us facilitarà l’enllaç a 
través del blog. 

Grup 10.00h.  meet.google.com/ggj-jpkw-fug 
 

Grup 11.00h. meet.google.com/mwj-edep-zfa 
 

És tan senzill com, a l’hora que us hagin informat els tutors/es, clicar sobre l’enllaç. Es pot 
utilitzar el telèfon mòbil, la tablet i/o l’ordinador portàtil (si té càmera i audio). 

GRUPS CONNEXIÓ MEET dimecres 15 Abril: 
 10.00h. Anaís, Fátima, Paula, Douaa, Daniela, Radoua, Arlet, Zoé, Lara, Cesc. 
 11.00h. Noa, Sira, Alba, Cloe, Èric, Neizan, Leire, Sara, Lucía. 

 

*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 i 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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