
TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 
ALUMNES 

 

HOLA NENES, NENS I FAMÍLIES DE P3!!! 

AQUESTA JA ÉS LA ÚLTIMA SETMANA QUE LES SENYORETES US PORTEM                     
PROPOSTES D’ACTIVITATS QUE HEM ESCOLLIT ESPECIALMENT PER VOSALTRES,               
PERQUÈ PUGUEU PASSAR BONES ESTONES I APRENDRE CADA DIA UNA COSA                     
NOVA!!!  

AQUEST COP, PER CELEBRAR QUE AIXÒ S’ACABA US FEM UNES PROPOSTES BEN                       
FRESQUES I UNA MICA PASSADES PER AIGUA ON PARLAREM DE L’ESTIU I DE                         
IDEES QUE PODEU FER PER PASSAR AQUESTS DIES DE CALOR. 

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 I GRUIXUDA: 

JUGUEM AMB L’AIGUA 

 

Aquest cop us proposem passar 

l’aigua d’un gibrell a un altre. 

 

Necessitarem: 

● Dos gibrells 
● Un got de plàstic o un      

recipient qualsevol 
 
 

Amb aquesta proposta treballarem aspectes com l’atenció i la concentració juntament           
amb l’equilibri, la motricitat fina i gruixuda. 
 
Consisteix en situar un gibrell amb aigua i un gibrell buit a un altre punt de la casa o del                    
jardí. Els adults i els infants haureu de passar l’aigua d’un gibrell a un altre. L’activitat es                 
pot anar complicant: ho has de fer portant el got amb les mans aixecades, l’has de portar                 
agafant el got amb una mà, has d’anar gatejant.... IMAGINEU I PROVEU! 



 

MATEMÀTICA: CREUS QUE FLOTARÀ? 

 

 

Com que les matemàtiques estan a la vida i la vida           

són matemàtiques, aquesta vegada us fem una       

proposta una mica esbojarrada.  

Amb aquest experiment us animem a treballar els        

conceptes matemàtics que formen part del nostre       

curs. Així doncs podem comptar quantes fruites       

posem dins i treballar el dins i el fora a mesura que            

anem fent l’experiment. 

 

En aquest cas us demanem que agafeu un gibrell amb aigua i diverses fruites o objectes que us                  

vinguin de gust descobrir si floten o no. 

Mireu-los bé i.... creus que flotarà un cop dins de l’aigua? 

És hora de resoldre els dubtes, posa tot el material dins el gibrell... OBSERVA I COMENTA! 

 

Finalment, amb les fruites remullades de dins del gibrell et proposem fer            

unes brotxetes d’allò més fresques! Recorda de seguir un ordre segons els            

noms de les fruites o per colors!  

 

 

POEMA PER L’ESTIU 

 

XIP XAP, XIP XAP  

TOTS A L’AIGUA 

TOTS A L’AIGUA 

XIP XAP, XIP XAP 

TOTS PODREM 

VINDRE A NEDAR  

  

 Popular 



 

EXPERIMENT: FEM UN GELAT? 

 

Com que l’estiu el tenim a tocar 
us animem a que visioneu aquest 
enllaç i elaboreu aquest gelat. 
Recordeu de dir-nos, un cop fet, si 
us ha agrada o no i com sempre si 
voleu ens podeu enviar fotos! Bon 
profit!  

https://www.youtube.com/watch?v=Wr-vahRL-p8 

ANGLÈS 

Hello boys and girls! Hem arribat a l’última setmana de english ja que s’acaba l’escola.               
It’s really sad!! Us enrecordeu de la “Goodbye song” que feiem al acabar la classe?               
Doncs per acomiadar-se la teacher la vol fer amb vosaltres! 
En primer lloc us deixo l’enllaç de la song al Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=2O975ewRT7Q  
 
I en segon lloc us deixo un vídeo de la teacher ballant i cantant aquesta song: 
https://drive.google.com/file/d/1z_DNqaQAPaHL3xOGIjtxvIVnDEh_xLXR/view?usp=shari
ng  
 
I recordeu que si em voleu enviar algún video de acomiadant-vos in english podeu              
enviar-lo al correu: juditp4comtes2020@gmail.com 
 

HAVE A NICE SUMMER!!! 

MÚSICA 

 
Com que aquesta és l’última setmana d’escola us proposo que descobriu i canteu             

aquestes cançons que us prepararan per a les vostres merescudes vacances. 

QUE PASSEU UN MOLT BON ESTIU!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=d3NWWRsgO3k 

https://www.youtube.com/watch?v=NC4A97nuZZY 

https://www.youtube.com/watch?v=CmSk18kqDJA 
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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://photos.app.goo.gl/8gKdtwYrqz9AXybCA
https://photos.app.goo.gl/ifAYzTHTPwXaR2TGA

