
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: 

 
 
P4: 
 
Estimades famílies, 
 
L’Equip de mestres de P4 desitja que vosaltres i la vostra família estigueu bé. Donada la                
situació que estem tenint aquests dies, us enviem: molta força, moltes abraçades i petons              
per a tots. 
Esperem que les activitats proposades la setmana anterior us hagin ajudat a disfrutar un              
temps en família i que les hagueu disfrutat. 
 
A més a més, us hem preparat amb molt carinyo unes altres activitats que esperem que                
siguin engrescadores…  



 

el monstre de colors 
Hola nenes i nens! Com us sentiu aquests dies? Us enrecordeu del monstre de colors i dels                 
potets de colors que teníem a classe? En quin ficaríeu ara el vostre nom? Sabríeu explicar                
per què? 
 
És normal que els petits de casa tinguin emocions que potser no saben com explicar-les o                
que de vegades no saben ni com es senten, igual que els adults. És una situació estranya i                  
complicada en alguns sentits, sobretot en el de la comunicació i consciència d’emocions del              
dia a dia tan rutinari que tenim. Per això mateix, és important parlar-ne i no deixar-ho                
passar.  
A continuació teniu un enllaç d’un vídeo del YouTube que tracta sobre les emocions que               
podem tenir durant aquest confinament. Us animem que el veieu amb els vostres fills i filles i                 
que deixeu fluir la posterior conversa… És un “monstre” molt proper per a ells i que els                 
agrada molt.  
https://www.youtube.com/watch?v=TcBI8y27ZVg  
 

 

 
preparem la mona  
 
Us animem a fer una mona o pastís pel dilluns 13 ( El dia de Pasqua) i per fer-la el primer                     
que necessitareu serà fer una llista de la compra. Agafeu paper i llapis i demaneu ajuda                
als vostres infants. Ells seran els vostres “secretaris” i anotaran cada ingredient que els hi               
aneu dient, sobretot, aneu a poc a poc, fent èmfasi en el so de cada lletra, i si no saben com                     
es fa alguna lletra, recordar-los-hi.  
Esperem que les vostres llistes de la compra siguin genials!  
 
I si no us animeu a fer un pastís, podeu fer la llista de la compra d’allò que necessiteu. El                    
més important és que els vostres infants vegin la importància de l’escriptura i de la seva                
funció. 
 

fem les plomes per decorar la mona 
Per decorar la vostra mona, segur que no teniu plomes i quina millor idea que elaborar-n’hi.                
Us fem una proposta fàcil i senzilla que els vostres infants disfrutaran fent-la. Necessitem              
papers de colors, llapis tisores, escuradents i celo.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=TcBI8y27ZVg


 

 
Dobleguem un paper i dibuixem en un       
costat la forma d’una  mitja ploma. 
Si fem una plantilla els infants ho podran fer         
sols, sinó caldrà que els hi dibuixem       
nosaltres.  
Es retalla el perfil de la ploma. Dibuixem els         
fils de les plomes deixant un espai suficient        
com si hagués un tronc perquè no ho tallin         
de costat a costat. 
No cal que quedi perfecte, l’important és 
que són les seves plomes. Confiem en el 
que poden fer ells! 

 

 
 
 
 
Un cop tallada la ploma, en podem juntar        
dues dels mateixos  colors o diferents. 
Agafeu un escuradents i amb un bocí de        
celo ho enganxeu.. 

 

 
 
En el cas que no tingueu papers de colors,         
afafeu-n’hi i pinteu-los amb retoladors,     
aquarel·les, colors… el material que     
disposeu… quedaran també molt    
boniques!!! 

Ens agradaria que ens féssiu arribar als nostres correus una foto de les vostres creacions! 

 
fem ioga 
 
 
 
Aquesta setmana us deixem una sessió de       
ioga que ben segur que us agradarà… 
(Cliqueu sobre la imatge) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0


ENGLISH TIME! 
 
Hello!! How are you?? 
 
Desitjo que tots i totes esteu bé i us ho esteu passant genial amb la família a casa. Trobeu a                    
faltar fer English? Espero que sí, així que us deixo uns vídeos per practicar tot el que hem                  
après aquest curs. També podeu aprofitar per ensenyar als pares el joc del Simon says i                
jugar amb ells! 
 
Head, shoulders, knees and toes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      One little finger 
 
 
 

 
 
 
 
Ja sabeu que s’apropa la Pasqua i una de les coses més famoses d’aquesta festa són els                 
conillets de Pasqua. Us proposo una manualitat per crear el vostre conillet. Tot i que               
potser no entenem les paraules en anglès, si seguim les ordres del video i amb l’ajuda dels                 
pares, segur que quedarà xulíssim!  
Us deixo dos enllaços: un amb l’explicació del video i un altre amb la plantilla ja feta per si la                    
voleu fer servir de model.  
  
https://www.youtube.com/watch?v=ttxMxMO-1uM 
https://drive.google.com/file/d/0B9-72ytiTR-3Znl0TkJPM3VucV9sSng5cjhCbTIxenVnWnhV/view 
 
Bye bye 
 
 
 
 
 
 

MÚSICA 

https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
https://www.youtube.com/watch?v=ttxMxMO-1uM
https://drive.google.com/file/d/0B9-72ytiTR-3Znl0TkJPM3VucV9sSng5cjhCbTIxenVnWnhV/view


 
Visionar: 
 
EL CONTE DEL SABATER 
 
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/tv/B99fRjhpY7U/?igshid=1pm5309ib3k1b 
FACEBOOK:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=200990497898273&id=1000396
19715229 
 
  
 

https://www.instagram.com/tv/B99fRjhpY7U/?igshid=1pm5309ib3k1b
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=200990497898273&id=100039619715229
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=200990497898273&id=100039619715229

