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PLA DE TREBALL A INFANTIL
CURS: P-3, P4 i P5
DATA: Del 15 de juny al 19 de juny
Estimades famílies,
Aquesta setmana us volem fer una proposta ben diferent.
A l’escola l’última setmana sempre la dediquem a organitzar activitats més
lúdiques i divertides en les quals els infants puguin interaccionar amb els
seus companys i companyes d’altres classes. Aquest final de curs no podrà
ser aixì, però tot i això no volem deixar de fer un símil amb una de les
setmanes més divertides per ells.
El divendres 19 de juny rebreu un correu amb les recomanacions de treball
per l’estiu.
Us desitgem unes bones vacances!!
Ens veiem a la tornada, una forta abraçada,

Equip de mestres d’Educació Infantil.

Per començar la setmana amb energia us dediquem aquesta cançó:
Bon dia vida
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EXPLICACIÓ DE LA TASCA
DILLUNS

LA CANÇÓ OPTIMISTA DE L’ESTIU
FESTA DE LES TEXTURES
-

Pots crear un recorregut amb diferents
textures. Pots utilitzar pedres, farina,
cigrons, diferents tipus alfombres, aigua,
pompons, oueres (si us atreviu podeu
passar per sobre dels ous), taps
d’ampolles, baietes, fregalls, gespa,
espuma d’afaitar, bossa de plàstic... Aquí
us deixem uns exemples:

-

Agafa unes safates i posa hi a cada safata una textura diferent
(farina, cigrons, sorra, espuma d’afeitar, macarrons, aigua…) i
juga a fer trasvassos i a intereccionar amb les diferents
textures dels elements que has escollit.
Introdueix en una bossa opaca diferents objectes, ara intenta
que els altres endevinin que hi ha a dins. Només poden posar
les mans a dins de la bossa per tocar els objectes, no els
poden veure.

-

DIMARTS

CORRE L’ESTIU
FESTA DE LLUM I COLOR
-

Baixeu la persiana de
l’habitació i jugueu
amb una lot. Li podeu
posar al davant
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-

-

DIMECRES

papers de ceda o celofan de diferents colors a veure que
passa.
Feu ombres xineses.
- Sortiu al carrer i jugueu amb la
vostra ombra. Podeu dibuixar en un
full l’ombra de diferents objectes.
- Jugueu amb papers o altres
materials transparents o translúcids
de diferents colors a la llum del sol.

Ompliu ampolles amb aigua i
poseu colorant alimentari.

CANÇÓ DE L’ESTIU
FESTA DE L’AIGUA
-

Prepara en uns motlles de
silicona figures amagades dins
de glaçons. Si són sorpreses
pels infants millor!
-

Fes glaçons amb tint alimentari i

desprès pinta a sobre un full.
-

Pesca d’objectes. Posa en un

recipient i agafa’ls amb una cullera, amb pals
de polo, amb caçapapallones…
-

Juga a futbol amb una safata plena

d’aigua, canyes i una pilota de ping pong.
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-

-

Intenta pescar trossos de paper aspirant amb una canya.

Mulla’t amb la mànega, la regadora, la galleda o el que tinguis
a prop.

-

Penja un cordill amb un
got a travessat. Dispara
al got amb una pistola
d’aigua o amb un spray.
Intenta que avanci el got
de punta a punta de la
corda.

DIJOUS

COMENÇA L’ESTIU!
FESTA DE LA PSICOMOTRICITAT
Us agrada anar al parc de boles? Aquest any no hi podem anar, però
que us sembla si us munteu un circuit a casa?
-

Podeu crear un laberint al terra de casa i intentar sortir. Per
marcar el terra podeu utilitzar cinta de carrosser o guix.

-

Crea una teranyina al passadís de casa amb cinta de
carrosser i llana o cordill. Ara heu de creuar tot el passadís
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-

DIVENDRES

sense tocar les cordes. També ho podeu fer a sota de la taula
del menjador.
Imaginació al poder!

VIU L’ESTIU
FESTA FINAL
Avui toca fer pica pica i ballar una mica.
-

Prepara unes olivetes i unes patates i convida als pares, avis,
cangur, germans o germanes.
Posa música i a ballar. Us deixem un recull de les cançons
que vam ballar al festival de Nadal:
- https://www.youtube.com/watch?v=giw70WsCDsA
- https://www.youtube.com/watch?v=iOxzG3jjFkY
- https://www.youtube.com/watch?v=ViwtNLUqkMY
- https://www.youtube.com/watch?v=srPJ-s5uMbI
- https://www.youtube.com/watch?v=eFGCIkUcGtM
- https://www.youtube.com/watch?v=uPv2ak3tuHY

