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Setmana del 15 al 19 de juny  
 

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 “L’elefant encadenat” Ha arribat l’última setmana 
d’escola, i una ocasió tan especial com és l’acomiadament de 
P3, mereixía un conte especial, amb un missatge molt 
important. 
Us convido a descobrir el meu conte preferit. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y9tv-veqwrQ 

 
 
 
 
 
Art: Us proposo buscar animals 
de joguina que tingueu per casa, 
grans i petits, com el nostre 
elefant, i que quan hi hagi sol, el 
dibuixeu aprofitant l'ombra que us dóna el sol. Així podreu 
inventar un lloc on ara visquin tots aquests animals en llibertat. 
 
 
 

Amics de l’escola Sant Jordi Com ja sabreu al llarg d'aquest any els caragolets de P3, 
amb ajuda de la classe del misteri dels minerals de 
2n de Primària, hem treballat conjuntament amb 
els alumnes de cicle inicial de l'escola de Sant 
Jordi Desvalls. És l'escola on vaig treballar l'any 
passat, i amb molta estima, a principis d'any, ens 
van proposar fer alguna cosa conjuntament, i no 
ens vam poder negar. 
I ara el cicle inicial de Sant Jordi ens han preparat 
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un vídeo mostrant-nos alguns llocs del seu poble, i un altre en el que ens mostren un repte. 
Aquí teniu els enllaços: 
 
https://youtu.be/PxKSroxeNTU 
 
https://youtu.be/_FFwYc0L1rY 
 

 
Resposta a Sant Jordi.  Al llarg del curs ens hem enviat dibuixos, 

fotos, cartes i penso que estaria bé que els tornàrem a contestar, 
de segur que els fa molta il·lusió saber alguna cosa més de 
nosaltres, així que podeu fer un vídeo curtet, per enviar-me'l 
després, on el nen o nena digui el seu nom, i el que més li agrada 
fer a l'escola. 
 
 
 

Psicomotricitat i… aigua! Ja fa molta calor, i ens apeteix menys 
moure'ns, però amb aquest joc treballarem la motricitat grossa, la 
coordinació i ens refrescarem! 
Agafeu una safa buida i una safa amb aigua i alguns objectes que 
floten, i... a pescar amb els peuets! 
 
 
 
 
 

 
 
Cantem! Us deixo un enllaç amb una cançó que ens ajudarà a aprendre 
a rentar-nos les mans bé, més encara en el context en el que ens trobem.  
Espero que us agradi i que els nens l’aprenguen, segur que els ve molt 
bé. 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=KXf-mLVwIpU 
 
 

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    (la connexió torna al dimecres) 

GRUPS CONNEXIÓ MEET: 
 Dimarts 16 a les 17h. Noa, Zoé, Lara, Paula, Anaís, Èric, Douaa, Lucía, Cloe i Sira. 

 Dimecres 17 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. 
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