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Setmana de l’11 al 18 de maig
RUTINES
Adquirir més autonomia i que facin tot allò que són capaços de fer: vestir-se i despullarse, menjar, ajudar en les tasques de casa… També, llegir-los un conte abans d’anar a
dormir i fer activitats de ioga, relaxació, meditació o mantes.
CADA DÍA AL MATÍ
BON DIA: cançó https://www.youtube.com/watch?v=BF7w-xJUlwM
DIES DE LA SETMANA: cançó https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo
CALENDARI, TEMPS, POEMA D’ABRIL (penjat al bloc de l’escola) i seria interessant
poder PASSAR LLISTA, per recordar i treballar el nom dels nostres companys i
companyes.
CONTE DE LA SETMANA: “El Monstre de colors”
https://www.youtube.com/watch?v=LyDemqqUS-Q&t=8s
TAQUES GENERALS
LLENGUA, NOM I COGNOM: Amb els taps que heu
estat guardant aquestes setmanes, confegirem el
nostre nom i cognom, Per a això, escriurem damunt
de cada tap cadascuna de les lletres, i a partir d'aquí
les ordenarem. També podeu posar les lletres del
nom d’algun company o companya o d’algun membre de la família i confegir-ho també.

MATEMÀTIQUES, SERIACIÓ FORMES GEOMÈTRIQUES:
★ Reconèixer les formes geomètriques:: Aprofitem el conte de “El Monstre de colors”
per a recordar les formes geomètriques que hem estat treballant en classe. Adjunto
PDF.
★ Seriem amb “El Monstre de colors”: Realitzem sèries de diferents formes
geomètriques, emprant 2,3 i 4 elements. Heu de continuar la sèrie amb la figura
geomètrica i el color corresponent . Adjunto PDF
*D'aquesta activitat necessitem retorn, ho podeu fer amb foto o vídeo.
EL MONSTRE DE COLORS I EL CORONAVIRUS: Mónica, la
mestra amb qui desenvolupem la consciència fonològica ha
preparat aquest vídeo perquè els nens i nenes puguin
identificar les emocions que els provoca estar a casa, no poder
anar a l'escola, i ens agradaria que l'expressaren a partir d'un
vídeo, o dibuix, que després pogueren explicar.
Covid-19 i El Monstre de colors

ANGLÈS
Aquesta setmana treballarem l’adaptació a l’anglès del “Monstre de
colors”. Teniu dues versions de diferents ritmes.
https://www.youtube.com/watch?v=facr65OvA_4
https://www.youtube.com/watch?v=Ih0iu80u04Y
I unes activitats dels colors.
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=P4&s=Monster%20of%20colors&t=0x3yddaslp&is
=y&ia=y&l=fj&i=uotnff&r=rv
Aquestes cançons també les treballarem en classe i les poden recordar.
● "Wheels on the bus” https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0
● “Pinnocchio song” https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA
Us deixo també més pàgines on podeu treballar continguts d’anglès que hem treballat i
d’altres.
https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-de-preescolar#ingles
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/pres
entacion.html
Si teniu qualsevol dubte, sugerència, o necessiteu més recursos d’anglès, em podeu
escriure al meu correu carlos.bernabeu@santjeroni.org També podeu seguir enviant-me
vídeos i àudios i tasques anteriors o d’altres.
PSICOMOTRICITAT
Aquesta setmana aprofitarem el bricks que hem estat guardant
durant aquest temps per fer amb "El Monstre de colors" un circuit a
casa súper divertit. Mireu el PDF que us adjunto

MÚSICA
Aquesta setmana gaudireu de la cançó “El gat enfadat” del Pot Petit:
https://www.youtube.com/watch?v=wbuqXRV8N0o

ACTIVITAT COMPLEMENTARIA
Per a treballar les emocions d'una manera interactiva, aquí us deixo un enllaç:
http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=emociones
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 les que
amb color vermell us indiquem.
Els vídeos i fotos de les activitats avaluables recordeu que heu d’enviar-los per e-mail al
correu.

CONNEXIÓ MEET
És tan senzill com clicar sobre l’enllaç a l’hora que us hagin informat els tutors/es. Es pot
utilitzar el telèfon mòbil, la tablet i/o l’ordinador portàtil (si té càmera i audio).
TRICERATOPS: Dimecres 13 de maig a les 17 hores. (Dàlia, Joel, Álvaro, Filip, Toni,
Aniol, Naira, Aleix i Jabour). https://meet.google.com/vdm-uwvw-frt
DIPLODOCUS: Dimecres 13 de maig a les 11 hores.(Antonio, Lucía, Ashley, Pere,
Dídac, Marc, Yaiza, Roc i Dani). https://meet.google.com/dmn-zrhr-izn
*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.

