
TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 
ALUMNES 

 

HOLA NENES , NENS I FAMÍLIES DE P3!!! 

ESTEM MOLT CONTENTES DE VEURE COM SEGUIU FENT-VOS GRANS I FENT                     
SÚPER BÉ LES ACTIVITATS QUE US PROPOSEM . US VOLEM FELICITAR UN COP                         
MÉS!!!! 

AQUESTA SETMANA US PROPOSEM NOVES ACTIVITATS PER A QUÈ PASSEU                   
ESTONES DIVERTIDES I ENTRETINGUDES!! 

RECORDEU FER FOTOS I VÍDEOS I ENVIAR-HO ALS NOSTRES CORREUS                   
ELECTRÒNICS. 

ENS AGRADA VEURE COM HO FEU I PUBLICAR-HO A LES FOTOS SETMANALS!!! 

MOTRICITAT FINA 

Us proposem que ENFILEU ELS CORDONS A LES SABATES!! 

Per fer-ho necessiteu: 

Uns cordons de sabata i unes sabates… però les heu de fer vosaltres amb cartró o 
cartolina!! 

Amb aquesta proposta no només tornarem a treballar la motricitat fina, sinó que també              
podeu aprofitar per pintar i decorar les vostres sabates com més us agradi!! 

L’activitat només consisteix en crear sabates xulíssimes i en passar els cordons!! Els             
encarregats de fer el llaç sereu els pares o germans grans!! A nosaltres encara no ens                
toca... 



 

MATEMÀTICA  

 Has sigut encarregat o encarregada dels mitjons, calcetes o calçotets, oi? 

Doncs aquesta setmana et proposem que siguis l’encarregat dels coberts! T’animes? 

 

  Ens agradaria que siguis tu qui ordena els coberts en el lloc corresponent, les culleretes 

amb les culleretes, les forquilles al seu lloc, els ganivets al seu espai... Fixa’t bé com els 

agafes i posa atenció per no equivocar-te! 

Ens expliques com t’ha anat? 

CONTE 

 
LA GALA SURT DE LA RATLLA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCi25gu74RU


Les nenes i els nens de la classe de la Gal·la han deixat de dibuixar perquè se’ls 
ha ficat una idea al cap… Tu també has deixat de dibuixar, o ets del que ha 

decidit sortir de la ratlla?? 
 

PLÀSTICA 

 
Normalment als nens i a les nenes els hi agrada molt pintar amb diferents 

elements i materials, com són les pintures, els retoladors, les ceres de colors, els 
llapis de colors, els guixos…però potser mai han fet els seus colors per crear les 
seves obres d’art. Així que avui aprendrem que a partir de tres espècies molt (o 

poc) conegudes per a ells i elles podrem crear els nostres colors! 
 

 
 

Heu pensat quins altres pigments naturals podeu fer anar per pintar? Esperem 
que us agradi i feu uns dibuixos molt bonics!! 

PSICOMOTRICITAT 

Aquesta setmana, tornarem a fer una mica de ioga.  
Recordeu que és igual d'important la part d’exercici físic com la part de relaxació, 

tornada a la calma i de recuperació. Així que som-hi!! 
Respira, relaxa't i escolta el teu cos...  



Saludem al sol!! 

ANGLÈS 

Hello kids! Fa dues setmanes us vaig proposar unes songs sobre el number FIVE 5 i                
aquesta setmana el treballarem juntament amb els membres de la family: mum (mare),             
dad (pare), sister (germana), brother (germà) and baby (bebè). Us deixo dos opcions: 
  
La primera és més tradicional: 
https://www.youtube.com/watch?v=kCka94jeGTk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La segona és a través del baby shark i enlloc de sortir el brother (germà) and sister                 
(germana) apareixen el grandpa (padrí) i la grandma (padrina):  
https://www.youtube.com/watch?v=lR-vzUw8sWo  

 

  

 

 

 

MÚSICA 

https://youtu.be/iKfYvENTi40
https://www.youtube.com/watch?v=kCka94jeGTk
https://www.youtube.com/watch?v=lR-vzUw8sWo


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

https://www.youtube.com/watch?v=E_-mlJ__neY 

https://www.youtube.com/watch?v=HR52N5bcvzQ 

Fitxa solució: https://es.liveworksheets.com/ez245853ls 

  

- Visionar el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=g3aA560-O38 

 
 

Ja sabeu que ens agrada molt que ens envieu fotos de les activitats que                           
feu a casa!!! Voleu veure com s’ho passen de bé tots els nens i nenes?                             
Doncs aquí teniu els enllaços a les vostres fotos: 

P3A:  Fotos P3A 

P3B: Fotos P3B 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E_-mlJ__neY
https://www.youtube.com/watch?v=HR52N5bcvzQ
https://es.liveworksheets.com/ez245853ls
https://www.youtube.com/watch?v=g3aA560-O38
https://photos.app.goo.gl/5ENcLc9vjyzb3Kf48
https://photos.app.goo.gl/k6gbxiDoePxpmjR76

