
TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 
ALUMNES 

 

Hola famílies, nens i nenes!!! com va tot? 

una setmana més us expliquem les noves propostes per fer a casa, aquest cop relacionades amb la primavera.                                   
aprofiteu les sortides per veure els canvis produïts en l’entorn: el bon temps, la roba que utilitzem, les flors                                     
que floreixen... 

esperem que us hi animeu, que sigueu creatius  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!!! 

que passeu una bona setmana!!! 

les mestres de p3 

 

          MOTRICITAT FINA  

 

Recordeu la taula màgica que fèiem anar a la classe? Com us agradava, oi?  

Doncs aquesta vegada un proposem fer una safata màgica! Ja veureu com us 
recordarà a la de la classe! Us animeu? 

Necessitem: 

·         Una tapa de caixa de sabates 

·         Farina, sal o sucre 

·         Podem pintar el fons d’un color fosc, si 
voleu, d’aquesta manera ressaltaran 
les vostres creacions. 

 

 

Omplirem la tapa amb el material que haguem escollit i... ja podem ser els artistes que 
som!  

Podem dibuixar, escriure lletres i números, fer formes, sanefes… 



  

MATEMÀTICA 

 
Per anar treballant el comptatge, us proposem que aprofiteu alguna de les passejades 
que feu aquests dies per agafar alguna flor i comptar els seus pètals. Millor si son 
roselles o flors amb pocs pètals per tal que puguin reproduïr el nombre amb els seus 
dits. Envieu-nos una foto del nen/a amb la flor i marcant el nombre dels pètals amb els 
dits, així podrem veure com ho feu!!! 
 

 
 

LLENGUA 

Aquesta setmana us proposem aprendre aquest poema. Primer els hi podeu recitar            
vosaltres i parlar del significat del poema. El podeu recitar cada matí, així amb aquesta               
repetició acabaran memoritzant-lo. 



 

Per sentir-se més seu el Poema, us animem a que feu una producció d’un paisatge de 
primavera, ja sigui amb pintures utilitzant els dits, fent estampació de “culs d’ampolla”, 
fent estampació de forquilles impregnades de pintura, o fent un dibuix lliure amb 
retoladors; també es poden fer flors  amb trossets de papers tot fent un collage o bé 
utilitzant gomets.... 
Vosaltres, els pares, els hi poseu la lletra i així ja tindran el seu Poema personalitzat. 

 

 

PLÀSTICA  

Us proposem que recicleu gots de plàstic, ampolles, taps o oueres per tal de 
convertir-ho en un bonic ram de flors, ja que estem a la primavera!!! 
 
Us deixem uns quants exemples: 



 

 

PSICOMOTRICITAT 

Aquesta setmana mourem el cos amb els Cantajuegos i  la seva cançó “Soy una taza, 
una tetera…”. 
 
 

 

 

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

MÚSICA 

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


 

EL JARDÍ de El Pot Petit 
 
https://www.youtube.com/watch?v=di8VXleCyrE 
 
 
 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=8z8VJDsSj28 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2fSCRlufHs 

  

- Visionar el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=xDz8NYIyLZ8 

 

ANGLÈS 

Hello again boys and girls! How are you? 
Aquesta setmana us proposo tornar a repassar la cançó del weather que feiem a les               
rutines i m’agradaria que em contestessiu a aquesta pregunta: what’s the weather like             
today? is it sunny? is it rainy? is it cloudy? 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&t=17s  
També us deixo la song “Rain rain go away” en la que podeu treballar in english quin                 
temps fa (it’s rainy), quantes finestres podeu contar (five), de quin color és cada finestra               
(yellow, blue, pink) i també podeu començar a veure els membres de la family: mommy,               
daddy, sister, brother and baby. Do you have any brothers or sisters? 
https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=di8VXleCyrE
https://www.youtube.com/watch?v=8z8VJDsSj28
https://www.youtube.com/watch?v=Z2fSCRlufHs
https://www.youtube.com/watch?v=xDz8NYIyLZ8
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8


 

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 6 

p3b: https://photos.app.goo.gl/XHaRotKzXoVZq88L9 

 
 

https://photos.app.goo.gl/mvNLsEnMrTJKCHPR9
https://photos.app.goo.gl/XHaRotKzXoVZq88L9

