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Setmana del 18 al 25 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: “Contes a l’inrevés” Contes a l'inrevés
TAQUES GENERALS
LLENGUA, COMPTEM SÍL·LABES: En el PDF que adjunto apareixen
diferents personatges i objectes del conte, esbrinarem quants cops de veu
tenen cadascun d'ells com ho fem en classe, utilitzant els dits de la mà per
a comptar-los, sense picar i després l’escriurem.
*D'aquesta activitat necessitem retorn amb un vídeo de 1 minut (o dos vídeos)
màxim.
MATEMÀTIQUES, RECONEIXEM LA QUANTITAT I HO APUNTEM: En un arxiu adjunt
teniu una imatge, primer observar-la amb atenció, compteu quants personatges o objectes
hi ha iguals i després apunteu-ho dins del requadre que apareix en la part de baix, al
costat de la imatge que representa el personatge o objecte. Segur que ho feu genial,
aquesta activitat en classe ja l'hem fet amb altres personatges i objectes.
FITXES DE LA EDITORIAL
QUADERNET DE LLENGUA: Fitxa número 8: “Quants cops de veu té?”
QUADERNET DE MATEMÀTIQUES: Fitxa número 5: “Quants n’hi ha? Com s’escriu?”

*D'aquestes activitats necessitem retorn amb una foto.

ANGLÈS
Aquesta setmana treballarem els dies de la setmana, mesos de l’any i repassarem el
temps. Teniu aquestes cançons que ja coneixen per recordar-ho. També us
adjunto una altra cançó que inclou una activitat, i una fitxa per treballar-ho.
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=fe&i=uddxtt&r
=az
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=Infantil&s=English&t=0x3yddaslp&l=hu&i=utudof&
r=mj
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.
MÚSICA
Escolteu la cançó Tinc ganes de fer música! i intenteu aprendre-la.
Sempre que soni la paraula música piqueu de mans 3 cops (1 cop per
síl·laba, mú-si-ca). En les parts que només sona música piqueu
suaument amb les mans a les cames.
*Feu un vídeo de 1 minut (o dos vídeos) màxim i envieu-me’l el meu
correu: merce.isern@santjeroni.org
Heu vist els instruments que hi surten? Sabeu quins són? Durant la connexió al meet us
ho preguntaré.
Aquí us deixo l’enllaç de la cançó
https://www.youtube.com/watch?v=1oXkMv7QOJA&feature=emb_logo
ACTIVITAT COMPLEMENTARIA
Sabeu una cosa? hi ha paraules, que igual que aquest conte, a l'inrevés es transformen
en altres, mireu, mireu! https://clic.xtec.cat/projects/al_reves/jclic.js/index.html
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 àudio).
DIPLODOCUS: Dimecres 20 de maig a les 11 hores.(Antonio, Lucía, Ashley, Pere,
Dídac, Marc, Yaiza, Roc i Dani). https://meet.google.com/nvp-jgww-gjo
TRICERATOPS: Dimecres 20 de maig a les 17 hores. (Dàlia, Joel, Álvaro, Filip, Toni,
Aniol, Naira, Aleix i Jabour). https://meet.google.com/jwr-urvn-jxh

*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.

