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RUTINES 

Recordeu que facin tot allò que són capaços com: vestir-se i despullar-se, ajudar en algunes 
de les tasques de casa i ordenar joguines i altres estris, planificant, classificant i guardant…  

CADA DIA AL MATÍ  

Recordar quin dia de la setmana és. 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 comptar fins arribar a aquest número, a continuació 
que miren el temps per la finestra, i el dibuixen en el calendari. 
Recordar en quina estació estem, i en quin mes, i a continuació recitar el poema del mes.  

TASQUES GENERALS 

Conte “Altra cosa” El dia 22 de maig es va celebrar el dia 

mundial de la diversitat cultural, i no volia deixar passar aquesta 
oportunitat per treballar aquest tema. Així que aquesta setmana 
us presento un àlbum il·lustrat premiat per la UNESCO que 
presenta una història senzilla, que defèn l'acceptació de les 
diferències entre els éssers humans, com a mitjà per a vèncer 
els obstacles que limiten la tolerància i l'amistat. 
Perquè mai ningú se senti diferent, estrany, sol o insegur de si 
mateix. Perquè sempre puguem ensenyar a mirar millor als nens 
i nenes, mirar al voltant i ajudar a qui ens pugui necessitar, 
oferint suport, confiança, i amistat. 
https://www.youtube.com/watch?v=TgpkeTV8NSQ 
 
Lectoescriptura: Aquesta setmana seguim coneixent la resta 
d’inicials que faltaven dels noms dels amics i amigues de la classe, en un arxiu adjunt teniu 
una fitxa amb ells. Recordeu, només cal que ressegueixin i es fixen en la inicial, de color 
vermell. I les famílies haureu de reproduir el so, que fa aquesta lletra, perquè els nens 
comencin a reconèixer les grafies junt amb el seu fonema. 
 
Juguem a endevinar: Després d'haver fet la fitxa de les inicials, incorporeu les noves 
inicials als taps que ja teniu, i barregeu-los. Podeu jugar a qualsevol joc que se us ocorri, o 
segur jugant per torns a endevinar. Per exemple podrem dir: quina és la lletra 
"sssssssssssss" de Ssssssssssaara de Sssssssssssira? I el nen o nena haurà de triar la 
grafia correcta, i posar-la damunt la inicial que mostra la fitxa (nivell INICIAL). Així 
s'orientaran mirant la foto de l'amic o amiga que té aquesta lletra. A continuació li tocarà 
preguntar al nen o nena, mirant les fotos podrà preguntar-vos: quina és la lletra de... Noa? 
I vosaltres la seleccionareu i fareu el so: "nnnnnnnnn" de Noa i "nnnnnnnnnnn" de Neizan. 
Al dia següent podeu jugar tapant les fotos de la fitxa (nivell AVANÇAT), i uns dies després, 
si us animeu, jugar sense la fitxa (nivell EXPERT EN NOMS DELS AMICS!!). 

https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo
https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo
https://www.youtube.com/watch?v=TgpkeTV8NSQ


 

Traç. El nostre conte ens mostra que quan algú diferent arriba, de 
seguida li feien lloc, i acabava en 3 amics asseguts al sofà. Doncs bé, 
aquesta setmana arriba un número diferent, és el número 3, li fem 
lloc?? En el bloc teniu la cançó del 3, i en un arxiu adjunt teniu una 
fitxa, en la que primer, els nens i nenes, posaran cigrons, boletes de 
plastilina o gomets en la direccionalitat correcta i per ordre. I després 
resseguiran la resta de la fitxa. Recordeu que és important que 
agafen bé el llapis, així que corregiu si és necessari. 

 
Lògica. Farem una sèrie de dos elements 
amb els materials que vulgueu, cigrons, macarrons, gomets, 
pedres... i en un arxiu adjunt teniu una fitxa per si preferiu fer-ho 
sobre paper.  
 
 
Plástica.  
AQUEST ANY MITJÒ DE BALCÓ. 
 

Aquesta setmana us proposem una activitat que consisteix 
en fer una titella del FORÇUT AMB CAMES. Tot i el model 
sempre hi  podeu inventar d’altres...    
Video 
Model 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Aquestes activitats són lliures, és a dir, sols per a aquelles famílies que les vulguin fer, així 
que serà opcional fer-les. 

● Us deixo dos fitxes d'ampliació, una la teniu al bloc és un model general,i l’altra és 
personalitzada i la teniu al correu individual, feu la que més us agradi. Les dos són 
perquè els nens i nenes intenten escriure sense resseguir el seu nom. 

ACTIVITAT D’AVALUACIÓ 

● Haureu de lliurar un vídeo on els nens i nenes realitzen la sèrie de dos elements a partir 
de les indicacions que us explico en l’e-mail de cada dilluns. 

● Durant la connexió Meet preguntaré el poema del maig, i seguirem treballant amb els 
taps de les lletres. 

CONNEXIÓ MEET 

És tan senzill com clicar sobre l’enllaç a l’hora indicada. Es pot utilitzar el telèfon mòbil, la 
tablet o l’ordinador (si té càmera i audio). 
Grup 17.00h. meet.google.com/mwj-edep-zfa 
Grup 11.00h. meet.google.com/ggj-jpkw-fug  

GRUPS CONNEXIÓ MEET: 
 Dimarts 26 a les 17h. Noa, Zoé, Lara, Paula, Anaís, Èric, Douaa, Lucía, Cloe i Sira 

 Dimecres 27 a les 11h. Fàtima, Sara, Daniela, Radoua, Arlet, Cesc, Neizan, Leire, Alba 
 

 

*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. 

https://www.youtube.com/watch?v=XwYCkaOJ4WE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1xfAKDVTZlh760ZXr_49B9DQxe-mU6WPt
http://meet.google.com/mwj-edep-zfa
http://meet.google.com/ggj-jpkw-fug

