
TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 
ALUMNES 

HOLA FAMÍLIES I ARTISTES DE P3!!! ESTEM MOLT CONTENTES DE VEURE QUE                       

CADA DIA SOU UNA MICA MÉS GRANS I FEU SÚPER BÉ TANT LES ACTIVITATS                           

QUE US PROPOSEM COM LES QUE US PROPOSEN ELS VOSTRES PARES. US VOLEM                         

FELICITAR!!!! 

AQUESTA SETMANA US PROPOSEM NOVES ACTIVITATS PER A QUÈ PASSEU                   

ESTONES 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 

 

 

Amb la safata màgica que us vam proposar la         

setmana passada i les lletres que us vam animar a fer           

fa dos setmanes....  

Arriba el moment de barrejar totes les activitats i... us          

proposem escriure les lletres del vostre nom a la         

safata! Si voleu, podeu demanar als pares que us         

facin el model en un paper i vosaltres les podeu          

copiar o si us atreviu podeu fer-ho vosaltres sols! 

 

Us animeu amb més paraules? 

 



 

MATEMÀTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja sabeu com d’important és tenir un bon domini de la motricitat fina, oi? Doncs               

nosaltres, aquesta setmana, us proposem un joc molt relacionat amb ella, amb l’atenció             

i les matemàtiques! 

Segur que quan veus el pare i a la mare que estenen la roba tu també vols ajudar, oi?                   

Doncs, proposem que siguis l’encarregat dels mitjons, les calcetes, calçotets, draps....           

Què tries? 

La proposta consisteix en estendre la peça de roba que has triat! Fixa’t bé a l’hora                

d’obrir la pinça i procura no enganxar-te el dit! Quan hagis acabat la feina.... compta               

quantes peces de roba has estès. 

Si escolleixes estendre els mitjons, també pots jugar a posar-los en una cistella o capsa,               

el que tinguis a mà. El pare, la mare o algun germà/na agafarà un mitjó i tu has de                   

trobar la parella dins la cistella; i si encara vols jugar més, pots classificar entre mitjons                

grans i mitjons petits, fixa-t’hi bé ehhh!!!  

Et ve de gust enviar-nos una foto indicant amb els dits el nombre de peces de roba que                  

has aconseguit penjar tu sol? Nosaltres tenim moltes ganes de veure com a banda de               

créixer també us esteu fent cada cop més responsables!  

 

 

 



CONTES 

 
  

 

 

  

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/rinxols-dor/video/4544132/ 
Aquesta setmana us proposem mirar el conte de la Rínxols d’or i els 3 ossos. És un                 

conte ple de conceptes matemàtics: gran, mitjà i petit, els nombre 1, 2, 3…              

l’emoció de la por, la ràbia, la sorpresa… Ja sabeu que els contes són màgics i ens                 

ajuden a treballar moltes coses!  

PLÀSTICA 

 

Aquesta setmana us proposem fer un mòbil,       

segur que us quedarà xulíssim!!! 

Només necessiteu trobar una branqueta una      

mica gruixuda, uns cordills i uns macarrons, que        

encara quedaran més bonics si els pinteu de        

colors. 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/rinxols-dor/video/4544132/


PSICOMOTRICITAT 

 

M’AGRADA L’ESPORT 

 

Aquesta setmana farem esport amb el ClubSúper3. Esteu preparats? Primer          

haureu de practicar molt mirant els exercicis en aquest enllaç. I si us voleu gravar,               

enlloc d’enviar-ho al ClubSúper3, envieu-ho a les senyoretes de p3 per a que             

puguin veure que esteu amb moooolta energia!!! 

 

 

 

 

 

Tutorial "M'agrada l'esport" 

I quan ja en sapigueu molt, aquí teniu la cançó per a què la pugueu ballar seguint 

els passos:  

Ballant "M'agrada l'esport" 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LExGk6NE2Do
https://www.youtube.com/watch?v=S1i06LYZas0


MÚSICA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=XxhNjhePk9E 
https://www.youtube.com/watch?v=TxrJB88IHOs  
  

- Visionar el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=1iWgnRQ4cwY 

ANGLÈS 

Hello boys and girls!! How are you? Are you happy :) ? sad :( ? Us enrecordeu dels 
“numbers” in english? One, two, three, four, five…  
Us deixo un parell de cançons que feiem servir per repassar-los i cantar i ballar una 
estona! 
 
Five little ducks: https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Five little monkeys:https://www.youtube.com/watch?v=_pRtNLj_-yY  
 
 

  

 

 

 

També us deixo el meu correu: juditp4comtes2020@gmail.com per si em voleu enviar 
alguna foto vostra o vídeo d’english!! 
 See you!! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XxhNjhePk9E
https://www.youtube.com/watch?v=TxrJB88IHOs
https://www.youtube.com/watch?v=1iWgnRQ4cwY
https://www.youtube.com/watch?v=pZw9veQ76fo
https://www.youtube.com/watch?v=_pRtNLj_-yY
mailto:juditp4comtes2020@gmail.com


  

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 P3A SETMANA 7 

P3B: https://photos.app.goo.gl/1ZCAzsi8TMm9Et328 
 

https://photos.app.goo.gl/BAsJYThQP69CisAa8
https://photos.app.goo.gl/1ZCAzsi8TMm9Et328

