
TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 
ALUMNES 

 

Hola famílies!!! les mestres de p3 us enyorem molt, esperem que estigueu bé i que els petits artistes hagin viscut                                       
amb il.lusió el fet de poder sortir al carrer una estona.  

Aquesta setmana tenim noves propostes d’activitats, aquest cop relacionades amb els animals: podeu anar a                             
pescar, endevinar els sons dels animals… 

esperem que us hi animeu i us facin passar estones ben divertides!!! 

i recordeu que si feu fotos o vídeos ens ho podeu enviar als nostres correus electrònics. Ens agradarà veure                                     
com ho feu!! 

 

          MOTRICITAT FINA I MATEMÀTICA 

Us proposem que ANEU A PESCAR, però no al riu! A casa! 

Per fer-ho necessiteu: 

Un gibrell, unes pinces i alguna cosa que faci de peix ( càpsules de cafè, taps …) 

 

 

Amb aquesta proposta no només     
incidireu en la motricitat fina, sinó que       
també podeu aprofitar per comptar els      
peixos que treieu o poseu del gibrell       
(treball de numeració) i també podem      
utilitzar vocabulari matemàtic com per     
exemple: dins i fora. 

Esperem que aquesta estona de pesca      
dins de casa us resulti molt divertida!!! 

 
 
 
 
 

 



 

PADRINA PARLADORA 

Aquesta setmana, per potenciar el llenguatge oral, la padrina parladora us           
proposa uns jocs per treballar la discriminació auditiva: 

Primer escoltarem i anirem visionant el      
vídeo dels sons de cadascun dels      
animals de la granja.  

Un cop visionat farem el joc      
d'endevinar quin animal és. Per fer-ho      
la nena o el nen no podrà mirar la         
pantalla del ordinador, només podrà     
escoltar el so i haurà d’ endevinar de        
quin animal es tracta. 

Feu clic en aquest enllaç i comenceu a        
jugar:  

https://www.youtube.com/watch?v=DIY2gv65MVg 

 

Continuarem treballant animals i aquest cop ho farem jugant tal com ho fèiem a l’ escola                
amb la Padrina Parladora tot fent endevinalles. 

 

Feu clic i a veure quants animals endevineu!!! 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=DIY2gv65MVg
https://www.youtube.com/watch?v=GOQXyWximyI
https://www.youtube.com/watch?v=GOQXyWximyI


 

CONTES 

 
 
Qui no ha somiat alguna vegada amb fer una mossegada          
a la lluna? Aquest és justament el desig que tenen els           
animals d’aquest conte. Només en volien tastar un        
trosset, però malgrat que s’estiraven i s’estiraven no eren         
capaços de tocar-la. Com ho podrien fer?  
Aquest conte ens parla sobre els desitjos que, a primer          
cop d’ull, semblen impossibles però que es fan realitat         
gràcies a la cooperació i l’ajuda mútua entre els més          
variats animals. Esperem que us agradi!!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M_4UDt6DB5A 

 

PSICOMOTRICITAT 

Respira, relaxa't i escolta el teu cos...  
Recordeu que és igual d'important la part d’exercici físic com la part de relaxació, 
tornada a la calma i de recuperació.  

  

https://youtu.be/AAx1fGjpc0w 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M_4UDt6DB5A
https://youtu.be/AAx1fGjpc0w


 

MÚSICA 

EL LLEÓ VERGONYÓS de El Pot Petit 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lYriMzzMsUw 
 
- Realitzar les activitats que es proposen als vídeos amb la família: 

https://www.youtube.com/watch?v=OM0qIeW6m0c 

https://www.youtube.com/watch?v=6KSbM5CxNfE 

  

- Visionar el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=kTqnw00ANqE 

 

ANGLÈS 

 
Hello boys and girls! How are you? Espero que estigueu tots bé! Ara que ja podem                
començar a sortir al carrer, m’agradaria que recordessiu la cançó de les clothes (roba)              
ja que per sortir a caminar necessitem ficar-nos la jacket (jaqueta), shoes (sabates)... 
A veure si recordeu com la feiem… aquí teniu l’enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU  
Hurry up, hurry up!!! 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lYriMzzMsUw
https://www.youtube.com/watch?v=OM0qIeW6m0c
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Ens encanta que ens envieu fotos de les activitats que feu a                       
casa!!! voleu veure els vostres amics/gues? doncs aquí us deixem                   
l’enllaç de les fotos que hem anat rebent aquests dies: 

p3a: FOTOS 5a setmana P3A 

p3b: https://photos.google.com/album/AF1QipPm0fkzbqqS738e8e9GKJkM0f746cwUmvTdWVmB 

 
 
 

 

https://photos.app.goo.gl/AaQJ5588H6CRogvz6
https://photos.google.com/album/AF1QipPm0fkzbqqS738e8e9GKJkM0f746cwUmvTdWVmB

