
TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 
ALUMNES 

 

HOLA FAMÍLIES I NENS I NENES DE P3!!! LES SENYORETES ESTEM SÚPER                       

CONTENTES D’HAVER POGUT FER UNA VIDEOTRUCADA AMB VOSALTRES I                 

PODER VEURE QUE ESTEU MOLT BÉ I QUE US ESTEU FENT MOLT GRANS!!!                         

AQUESTA SETMANA US PORTEM NOVES ACTIVITATS, AQUEST COP GIREN                 

ENTORN EL NOSTRE COS PERQUÈ ÉS MOLT IMPORTANT QUE ANEU CONEIXENT                     

COM SOU, COM UNS SENTIU…… 

US HI ANIMEU?  

CONTE 

 EL GEGANT DE GUIX 

Com aquesta setmana el tema és el nostre cos, començarem per les parts de la cara a 

partir d’aquest conte, molt senzill i visual. Esperem que us agradi!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cAw31KKgHbs 

Després d’escoltar el conte us podeu anar a mirar davant del mirall: com són els vostres 

ulls, i les orelles… 

Us proposem que jugueu a fer ganyotes, poseu-vos davant del mirall i ja podeu 

començar!!! I si us animeu, ens podeu enviar fotos de les ganyotes més divertides!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=cAw31KKgHbs


 

PADRINA PARLADORA 

Com aquesta setmana les activitats són sobre el cos, la Mar ens porta un joc de Padrina 
Parladora per fer conjuntament amb tots/es vosaltres. Esteu preparats? Doncs apa, 

cliqueu l’enllaç i comencem... 
 

https://youtu.be/Xp_zcmF1Dv4 
 

MOTRICITAT FINA I MATEMÀTICA 

Us animeu a modelar una cara? No us hi deixeu res ehhh!!!! 
Posem els elements que hi tenim: quants ulls haurem de posar-hi? Quantes orelles?... 

 

 

https://youtu.be/Xp_zcmF1Dv4


EXPERIMENTS 

 
ELS SENTITS 
Sabeu que tenim cinc sentits? Doncs sí, els nostres sentits són: el gust, el tacte, l’olfacte, 
l’oïda i la vista. 

 
 
 
Aquesta setmana experimentarem amb el SENTIT DEL 
GUST.  
Podeu escollir diferents aliments que tingueu a casa però 
teniu en compte que n’hi hagi un de dolç, un de salat, un 
àcid i un amarg. Per exemple mel, sal, llimona i xocolata 
negra. 
I amb els ulls tapats haureu d’endevinar-ho!!! 

 

  

PLÀSTICA 

Us proposem montar una cara ben espectacular amb diferents materials que tingueu per             

casa. Aquí us deixem uns models a tall d’exemple. 

 

I si encara teniu ganes de més… atreviu-vos a crear una boca ben original!!! 

 



PSICOMOTRICITAT 

 

Aquesta setmana mourem el cos tot treballant les seves diferents parts i el ritme. 

Esperem que us divertiu moltíssim!!! 

CAP, PANXA, GENOLLS I PEUS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=byuDZIj5G3k 

En aquest enllaç podreu veure com ho hem de fer: 

https://www.youtube.com/watch?v=sUdB6pD6CSQ 

 

 

MOU EL COS amb Dàmaris Gelabert 

https://www.youtube.com/watch?v=72p1AdzrSs8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=byuDZIj5G3k
https://www.youtube.com/watch?v=sUdB6pD6CSQ
https://www.youtube.com/watch?v=72p1AdzrSs8


MÚSICA 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=sNNwZx8dgZ0 

https://www.youtube.com/watch?v=e63IwcEDQ74 

Fitxa solució: https://es.liveworksheets.com/jt324250zo 

  

- Visionar el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=CR-LlKZL1w8 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLÈS 

 
Hello kids! Si aquesta setmana es tracta de conèixer el nostre cos i moure’l… a english                
també! Us proposo que escolteu aquesta cançó “One little finger” on surt el següent              
vocabulari: finger (dit), head (cap), nose (nas), chin (barbeta), arm (braç), leg (cama),             
foot (peu).  
 
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOVE YOUR BODY!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=sNNwZx8dgZ0
https://www.youtube.com/watch?v=e63IwcEDQ74
https://es.liveworksheets.com/jt324250zo
https://www.youtube.com/watch?v=CR-LlKZL1w8
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ


  

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 8 

P3B: https://photos.app.goo.gl/SsTun79j5KNM1Uxp8 

 
 

https://photos.app.goo.gl/wDgMvBLoA3t7ZePZ6
https://photos.app.goo.gl/SsTun79j5KNM1Uxp8

