
TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 
ALUMNES 

EDUCACIÓ INFANTIL 
P3:  

Hola famílies!! Esperem que esteu tots bé!! Sabem que teniu moltes ganes, igual que nosaltres, que tot això passi                                     
per poder retrobar-nos un altre cop. 

Aquí teniu la nova proposta d’activitats per aquesta setmana!! Esperem que us agradin i en gaudiu molt!! 

Ja sabeu que si feu fotos ens les podeu enviar als nostres correus electrònics. Ens agradarà veure com ho feu!! 

  

          MOTRICITAT FINA  

 

MATEMÀTICA 

Aquí us fem una proposta divertida per a treballar les matemàtiques i una mica de               
motricitat/creativitat!! 

Creeu un trencaclosques amb una caixa de cereals o de galetes o algun dibuix              
que tingueu per casa... Per darrera dibuixeu les marques per on retallareu les             
peces (si comenceu amb poques peces i rectes, podeu ajudar-los i que ho retallin              
ells mateixos... més motricitat fina treballada!!). Podeu fer-ho tan fàcil o difícil com             
creieu!! 

 



CONTES 

 
 
 

https://www.instagram.com/tv/B-aJhICpFcd/?igshid=73g2cej7yzed 

MÚSICA 

Visionar el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=v9WV4rEk_y4&t=10s 

  

Realitzar les activitats que es proposen als vídeos amb la família: 

https://www.youtube.com/watch?v=D8Oua4ZNsZA 

PSICOMOTRICITAT/IOGA 

Us proposem que feu un circuit amb mobles i objectes que tots tenim per casa 
(taules, cadires, coixins, mantes, paper de WC, ampolles, ...). Podeu anar-lo fent 

amb diferents desplaçaments (salts a peu coix, peus junts, repteu,equilibris, 
llançaments amb la mà, el peu...). Deixeu volar la vostra imginació. Us deixem un 

parell d’exemples… Esperem que disfruteu!!!! 

 

https://youtu.be/RoaYVddZUCs 

 

 

https://youtu.be/jueKxKUUh70 
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ANGLÈS 

Hello boys and girls! How are you? Here we are again… one more week! 
Espero que amb les cançons que us vaig deixar la setmana passada us ho              
passéssiu súper bé! Però prepareu-vos!! Perquè aquí us en deixo algunes més!! 
 
Us enrecordeu dels days of the week? Us enrecordeu que el dia que tocava              
english era el FRIDAY?? Aquí us deixo la cançó amb la que practicavem els dies               
de la setmana: 

https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs  
 
 
 
 
 
 
 

I del baby shark?? D’aquesta song estic segura que us enrecordeu moltíssim! És             
per això que aquí us deixo la song del baby shark amb la versió “wash your                
hands”, que en english vol dir “renta’t les mans” i que ara tant hem de fer! 

https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI  
 
 
 
 
 
 

 
I finalment… us deixo una song nova que encara no havíem fet! És sobre els               
animals i és molt divertida ja que hem d’imitar el que fa cada animal així també                
ens movem una mica per casa! Es diu Let’s go to the zoo: 

https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk&t=20s 
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