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MITJÓ DE BALCÓ .  

El festival de titelles aquesta setmana  ens proposen fer una BANDEROLA DE MITJONS per 

decorar el nostre balcó.  

 

https://youtu.be/RTYHz8rhOtg 
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Setmana del 1 al 8 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 “El ratolí i la muntanya” El dia 5 de juny celebrarem el dia 
mundial del medi ambient, així que aquesta setmana us presento 
un àlbum il·lustrat amb una història que ens farà veure les 
conseqüències que podríem tenir si no cuidem no sols el medi 
ambient, sinó tot l'entorn en què vivim. Normalment els nens i 
nenes obvien els beneficis que ens aporta, per això devem educar 
en valors i actuar d'exemples positius per sensibilitzar-los i que 
aprenguin a apreciar, conservar, i respectar l'entorn natural. 
https://www.youtube.com/watch?v=kumw6utglGE 

 
Lectoescriptura: Seguim treballant el nom, però aquesta vegada de 

forma diferent, ja que canviem els llapis i el paper per un element que 
podrem usar tantes voltes com vulguem contribuint així a la sostenibilitat 
ambiental. I per dur-ho a terme usarem un recipient a què podem afegir 
sorra, sal, o farina, elements naturals que segur que trobem pel nostre 
entorn. Els nens i nenes podran imitar les lletres o el seu nom complet. 
A la classe els agrada molt jugar amb la capsa de la sorra per fer números 
i altres traços, així que segur que també els diverteix. 
 
 
 

Joc de les lletres secretes. Amb l’ajuda dels taps que 
vam reciclar, i la graella del joc penjada al bloc, juguem 
a endevinar les lletres secretes que amaguen els 
animals. Així practicareu l’associació de cada imatge 
amb la vocal per la qual comença, i també podeu jugar 
amb algunes consonants si us atreviu. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo
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Plàstica i reciclatge. Seguim reciclant materials, i amb 
rotllos de cartó i uns macarrons pintats farem una 
classificació per colors. Sols en necessitem 4, per pintar-ne 
1 vermell, 1 groc, 1 blau i un verd, però en podeu fer de més 
colors si voleu. I també pintarem uns quants macarrons dels 
colors indicats. Quan la pintura s'hagi assecat, podrem fer 
una classificació per colors. 

 
 
 
 
Psicomotricitat. Per a fer aquesta proposta li l'he agafat la idea 
a una nena de la classe dels cargols, que juga a aprendre's les 
lletres pintant-les en el sòl, i botant sobre elles quan la mare o 
el pari li diuen per exemple, la A, i amb els peus junts arriba fins 
a totes les lletres que van dient-li. Seria interessant que la 
indicació fóra M de muntanya o de mama, R de ratolí o de 
Radoua. 

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 1 fitxa d'ampliació per repassar el número 2 y el numéro 3. 

ACTIVITAT D’AVALUACIÓ 

● Haureu de lliurar un vídeo on els nens i nenes escriguin les vocals per si sols, en una 
pissarra, un full o al sòl, com vulgueu. 

● I un altre vídeo on discriminen els colors vermell, groc, blau i verd. Podeu usar el material 
de l'activitat de plàstica si la feu, o simplement retoladors de colors. 

● Durant la connexió Meet seguirem reconeixent números, lletres i noms. 

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 2 a les 17h. Noa, Zoé, Lara, Paula, Anaís, Èric, Douaa, Lucía, Cloe i Sira. 

 Dimecres 3 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. 

http://meet.google.com/mwj-edep-zfa
http://meet.google.com/ggj-jpkw-fug

