
TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 

ALUMNES 
 

HOLA NENES, NENS I FAMÍLIES DE P3!!! 

UNA SETMANA MÉS, LES SENYORETES US PORTEM MÉS PROPOSTES D’ACTIVITATS 
QUE HEM ESCOLLIT ESPECIALMENT PER VOSALTRES, PERQUÈ PUGUEU PASSAR 
BONES ESTONES I APRENDRE CADA DIA UNA COSA NOVA!!! ESTEM SEGURES QUE 
US ENCANTARAN!!!  

US HI ANIMEU???  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 

Qui s’anima a fer unes AMPOLLES d’allò més acolorides i especials?  

Amb aquesta activitat, no només treballaràs la 

motricitat fina i gruixuda sinó que també 

necessitaràs molta atenció per posar tots els 
elements que desitgis dins l’ampolla. 

Així doncs, per fer-ho necessites papers de 

molts colors, poden ser papers usats i  repintats 

que pots trencar o tallar a trossets ben petits. 

També pots posar pedretes, fruits secs, 
llegums, coses que trobis pel camp... 

La gràcia d’aquesta ampolla és que, tu ets 
l’artista i pots fer-ho com més t’agradi! 

Amb el material escollit, para atenció i posa 

totes les coses dins de l’ampolleta i quan ho 

tinguis no t’oblidis de tapar-la! Ara fixa’t bé.... 

fa algun soroll? T’agrada com t’ha quedat? 

Quin és el color que predomina més? Pots 

provar de posar-hi aigua... flota alguna cosa? S’ha espatllat? 

Recorda que si et ve de gust ho pots compartir amb nosaltres! 

MATEMÀTICA  



 

Aquesta setmana us proposem una activitat de geometria: 

DESCOBRIR FORMES A TRAVÉS DEL TACTE. 

Què necessitarem?  

• Caixa amb tapa (foradada per poder passar-hi la mà i ficar i treure objectes). 

• Dues col·leccions idèntiques de 5 objectes de formes clarament diferenciades:  

 exemple: 2 pilotes petites, 2 peces LEGO, 2 culleres de plàstic, 2 barres de cola, 2 boletes petites 
d’enfilar 

 

SABREU TROBAR ELS OBJECTES SENSE MIRAR? US HI ATREVIU?  

El punt de partida són dues col·leccions idèntiques de 5 objectes, que ja hem esmentat al 

material. Una col·lecció queda a la vista dels nens/es , davant la caixa,  mentre que l’altra 

s’amaga dins de la caixa que presenta un forat per ficar-hi la mà i que permet passar-hi els 

objectes. 

Amb les peces que tenen a la vista ja podem començar el repte:   

- Busca busca la cullera...que hauran de trobar només palpant amb la mà.  

- Busca busca una cosa de color groc ( i tenint la col.lecció model a davant han de saber 

quin objecte han de treure de la caixa) 

És important la descripció dels objectes “És un/a…” i utilitzar adjectius (gran, petit, colors…).  

També podem jugar a deduir quants elements pot haver encara dins de la caixa i moltes altres 

qüestions de lògica: 

-Quantes coses queden dins de la caixa? 
-(mentre assenyalo la col·lecció incompleta): On hi ha més 
coses, dins o fora de la caixa? 
-De quin color és el que hi ha dins de la caixa?(quan només 
hi queda un objecte) 
-Hi queden coses rodones? 
-Quina deu ser la cosa més llarga que hi ha encara dins de 
la caixa? 
-Si volem que surti una cosa verda que encara està dins de 
la caixa, què haurem de buscar? 



CONTE 

Divertiu-vos amb les increïbles aventures del LLEÓ VERGONYÓS  i els seus 

amics! 

https://www.youtube.com/watch?v=j9fPGjaEuZk 

 

Us en recordeu de la cançó del Lleó vergonyós? Esteu preparats per deixar enrere la vergonya i 
jugar, cantar i ballar amb El Pot Petit? Doncs apa, cliqueu a l’enllaç… 

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

 

EXPERIMENTS 

Com  que ja tenim aquí l’estiu una de les propostes que us fem és aquesta activitat ben 

fresqueta. 

Quan sortiu a caminar recolliu alguna floreta, un tronquet, una pinya... tot allò que us 

agradi i en arribar a casa poseu-les amb aigua i dins d’una carmanyola. 

Aquesta carmanyola guardeu-la dins del congelador i passades unes hores.... jugueu amb 

aquests glaçons ben especials! 

https://www.youtube.com/watch?v=j9fPGjaEuZk
https://www.youtube.com/watch?v=lYriMzzMsUw


 

Ah! I fixeu-vos bé, si agafeu roselles deixen l’aigua d’un color ben especial! Sí, és cert! 

Tenim un altre tint natural! 

Gaudiu molt de l’activitat i recordeu d’enviar fotos si ho voleu compartir amb nosaltres!  

 

PSICOMOTRICITAT 

FEM EQUILIBRIS 
 

Aquesta setmana us proposem fer un circuit d’equilibris!!! 

Primer haurem de crear uns circuits ben divertits! Per fer-ho 
podeu utilitzar cinta adhesiva o cinta aïllant de colors, 
cordes o si ho voleu fer al balcó o al carrer, també podeu 
utiitzar guixos. Aquests circuits poden ser linials, fent ones, 
fent ziga-zaga… 

 Ja podem començar a fer d’equilibristes!!! 
 

 



ANGLÈS 

Hi boys and girls! How are you? Is it hot or cold today?? YES!!!! It’s hot! And is it sunny or 
cloudy? 
Aquesta setmana us proposo tornar a escoltar la historia “The very hungry caterpillar” 

que vam explicar un parell de vegades i ens agradava tant!  
 
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY  
 
 
 
 
 

 

 
 
Recordeu que si voleu tornar a escoltar la song dels Days of the week, aquí teniu la del 
Mike: https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&t=36s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Però també teniu la del Singing Walrus que és molt divertida!: 

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

 

MÚSICA 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&t=36s


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

https://www.youtube.com/watch?v=l4Ad6pZ8vEQ 

https://www.youtube.com/watch?v=7tZsJMNgj5s 

Fitxa solució: https://es.liveworksheets.com/pr220413hf 

  

- Visionar el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=1lGZzClPe84 

 

 

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=l4Ad6pZ8vEQ
https://www.youtube.com/watch?v=7tZsJMNgj5s
https://es.liveworksheets.com/pr220413hf
https://www.youtube.com/watch?v=1lGZzClPe84
https://photos.app.goo.gl/P5Z3hEQGEUBPGRHP7
https://photos.app.goo.gl/4VwXAQHTC86w5yor8

