
TASQUES I RECOMANACIONS 
PER ALS NOSTRES ALUMNES 

 

INSTRUCCIONS 
- En aquest document tots els tutors i especialistes introduireu les tasques que 

recomanareu, links, etc…que hagueu decidit amb el vostre nivell. 
Fem-ho seguint les recomanacions que dona el departament. Tasques 
d’orientació, no avaluables, tasques de reforç de tot el treballat a l’aula durant 
aquest curs, etc… 
Cada nivell s’haurà de coordinar i pensar en algunes tasques, recomanacions, 
reforços, etc... més adaptades/ personalitzades a la realitat de la nostra aula, a tot 
allò que hagueu estat treballant aquest curs, allò que teníeu previst fer, etc...pensant 
que pugui ser factible per a TOT el nostre alumnat. 

- L’anireu actualitzant sobre la marxa, afegint o esborrant el que cregueu convenient. 
(dijous de cada setmana serà l’últim dia) 

- Cada dilluns l’agafarem tal com estigui en aquell moment i el penjarem a la web. 
- Cada nivell li ha de donar el format que vulgui al seu document (tipus de lletra, 

tamanys, colors, graelles, presentació, etc…) 
-  

 
 
 
 
 
 
 

TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 
ALUMNES 

 

EDUCACIÓ INFANTIL: 

 
P3:  
Hola famílies!  com esteu? com van aquests dies tan diferents i estranys per tothom? 
esperem que tots i totes estigueu bé! ja ens comencen les vacances i segur que 
molts/es de vosaltres gaudireu en família fent la mona, pintant ous de 



pasqua...nosaltres us deixem més activitats perquè pugueu fer amb els petits de casa. 
esperem que us agradin i us ho passeu molt bé!!!  
 

          MOTRICITAT FINA  

   

MATEMÀTICA 

MACARRONS DE COLORS: Pintarem els macarrons amb diferents colors per          
tal de poder utilizar-ho com a material per a diferents jocs. Propostes d’activitats: 

Classificar els macarrons per colors; fer un camí de         
macarrons o enfilar-los en palets seguint una pauta, per         
ex. macarró verd-macarró blau-macarró verd-macarró     



blau; i fins i tot podeu fer construccions creatives o dibuixos amb ells.            

 

 

CONTES 

Conte "La Rosa contra el virus" (Col·legi Oficial de Piscologia de Catalunya) 

Us proposem que pinteu o creeu amb material que tingueu per casa, com us 
imagineu el COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

EL MONSTRE DE COLORS  

https://www.youtube.com/watch?v=LyDemqqUS-Q 

https://marketing.editorialsentir.com/contenidosadicionales/Conte_La_Rosa_contra_el_virus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LyDemqqUS-Q


MÚSICA 

L’ABECEDARI DE JEAN PAUL WABOTAÏ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T-AKoOvcKX8&list=PLX7Yx86YXPmHM
jDF20anyp8RactA3r3NY 

 

VISIONAR: 

https://www.youtube.com/watch?v=r6rVg_APQc8 

PSICOMOTRICITAT/IOGA 

IOGA PER A NENS AMB ANIMALS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ 

  

ENGLISH TIME! 
Hello boys and girls! Que encara us enrecordeu de la teacher??? Espero que si!! Aquí us 
deixo algunes de les cançons que hem anat fent a classe d’english perquè les aneu 
recordant, cantant i ballant! Espero que no sigueu vergonyosos i els hi ensenyeu als pares i 
mares lo bé que ho feu.  
Aquesta setmana us deixo la cançó amb la que sempre comencem, la del temps i la de les 
emocions. 
Espero que us ho passeu molt bé!!! 
I miss you, 
 
Judit. 

https://www.youtube.com/watch?v=T-AKoOvcKX8&list=PLX7Yx86YXPmHMjDF20anyp8RactA3r3NY
https://www.youtube.com/watch?v=T-AKoOvcKX8&list=PLX7Yx86YXPmHMjDF20anyp8RactA3r3NY
https://www.youtube.com/watch?v=r6rVg_APQc8
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ


 
Hello song - Super Simple Songs: https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M  
 

 
 
 
Weather song - Super Simple Songs: https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 
 

 
 
If you are happy - Super Simple Songs: https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

 
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

