
 

2A SETMANA 

RECOMENACIONS GENERALS

● Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 

presentació donades al llarg del curs.

● Procurar treballar tots aquests aspectes de manera variada.

● No avançar-se a la programació. 

● El seguiment d’aquesta feina per part de la família sempre 

factor motivador pels nens i nenes. 

 

 

 

 

Àrea Activitats

General 

Estimades famílies, com ha anat la primera setmana? Desitgem 
que tots estigueu bé. 

Aquesta segona setmana us seguim enviant recursos i activitats 
per fer amb els vostres fills/es, recordeu que no són activitats 
obligatòries. 

No deixeu de cantar, ballar i riure aquests dies i recordeu que 
qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Música 

Els alumnes poden repassar les següent cançons treballades a l'aula
"Mireu els meus ànecs"
"El cavall"
 
Treballar les activitats proposades en el següent enllaç:
http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/02/a_ba02_01vf.htmlmeri
 

Anglès 

-Dibuixar la seva cara i verbalitzar les parts principals : I have one 

nose, one mouth, two ears, two eyes and long/short hair. 

Cançó:head, shoulders, knees&toes

-How are you today? 

emocions i verbalitzar

cançó :if you are happy and you know it

-Jugar a fer de" MiniTeacher" procurant que verbalitzin paraules 

/frases en anglès (what's the weather li

sunny/cloudy/stormy…? Yes IT is /no IT isn't. )

-What day is today? Recordar dies de la setmana. 

RECOMENACIONS GENERALS 

Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 

presentació donades al llarg del curs. 

Procurar treballar tots aquests aspectes de manera variada. 

se a la programació.  

El seguiment d’aquesta feina per part de la família sempre 

factor motivador pels nens i nenes.  

Activitats 

Estimades famílies, com ha anat la primera setmana? Desitgem 
que tots estigueu bé.  

Aquesta segona setmana us seguim enviant recursos i activitats 
per fer amb els vostres fills/es, recordeu que no són activitats 
obligatòries.  

No deixeu de cantar, ballar i riure aquests dies i recordeu que 
qualsevol dubte estem a la vostra disposició. 

Els alumnes poden repassar les següent cançons treballades a l'aula
"Mireu els meus ànecs" 
"El cavall"  

Treballar les activitats proposades en el següent enllaç:
http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/02/a_ba02_01vf.htmlmeri

Dibuixar la seva cara i verbalitzar les parts principals : I have one 

nose, one mouth, two ears, two eyes and long/short hair. 

Cançó:head, shoulders, knees&toes 

How are you today? Mirar-se al mirall i gesticular les diverses 

emocions i verbalitzar-les (today i'm happy, sad, angry, scared…) 

cançó :if you are happy and you know it 

Jugar a fer de" MiniTeacher" procurant que verbalitzin paraules 

/frases en anglès (what's the weather like today? 

sunny/cloudy/stormy…? Yes IT is /no IT isn't. ) 

What day is today? Recordar dies de la setmana.  

Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 

 

El seguiment d’aquesta feina per part de la família sempre és un 

Estimades famílies, com ha anat la primera setmana? Desitgem 

Aquesta segona setmana us seguim enviant recursos i activitats 
per fer amb els vostres fills/es, recordeu que no són activitats 

No deixeu de cantar, ballar i riure aquests dies i recordeu que 

Els alumnes poden repassar les següent cançons treballades a l'aula 

Treballar les activitats proposades en el següent enllaç: 
http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/02/a_ba02_01vf.htmlmeri  

Dibuixar la seva cara i verbalitzar les parts principals : I have one 

nose, one mouth, two ears, two eyes and long/short hair. 

se al mirall i gesticular les diverses 

les (today i'm happy, sad, angry, scared…) 

Jugar a fer de" MiniTeacher" procurant que verbalitzin paraules 

ke today? - is IT 



 

 

Llengües 

-Crear un 

-Jugar a 

manera repetitiva (4 de cada) i els donem la consigna encerclar les 

A (per exemple).

-En una safata plana amb farina,sal o sucre... 

seu nom o fer lletres.

-Fer dibuixos 
perquè ha

-Escriure 

lletra de pal i ells intentan reproduir

-Fer amb plastilina 

-Fer dibuixos
humana

-Posar gomets com a referència a dalt d’un full i demanar que facin 

líneas de dalt a baix el més recte possible 

fent d’un costat a un altre 

Seguir amb tot el treball de 

racons a casa i quan sona la campaneta hem de canviar de racó o 

sino cada dia una activitat diferent).

Exemples amb imatges:

Crear un teatre i que representin la història dels tres porquets.

Jugar a buscar lletres: els hi dibuixem les vocals en un full

manera repetitiva (4 de cada) i els donem la consigna encerclar les 

A (per exemple). 

En una safata plana amb farina,sal o sucre... escriure amb el dit
seu nom o fer lletres. 

dibuixos lliure i demanar que ens expliquin què han fet i 

perquè han dibuixat això.  

Escriure el seu nom amb model (l’escrivim nosaltres primer amb 

lletra de pal i ells intentan reproduir-lo a sota). 

Fer amb plastilina lletres que coneixen com la I, la A, la O...

dibuixos dels amics, de la familia… (treball de la 

humana). 

Posar gomets com a referència a dalt d’un full i demanar que facin 

líneas de dalt a baix el més recte possible (traç vertical)
fent d’un costat a un altre (traç horitzontal). 

Seguir amb tot el treball de psicomotricitat fina
racons a casa i quan sona la campaneta hem de canviar de racó o 

sino cada dia una activitat diferent). 

Exemples amb imatges: 

 

i que representin la història dels tres porquets. 

: els hi dibuixem les vocals en un full i de 

manera repetitiva (4 de cada) i els donem la consigna encerclar les 

escriure amb el dit el 

lliure i demanar que ens expliquin què han fet i 

amb model (l’escrivim nosaltres primer amb 

que coneixen com la I, la A, la O... 

dels amics, de la familia… (treball de la figura 

Posar gomets com a referència a dalt d’un full i demanar que facin 

(traç vertical) i el mateix 

psicomotricitat fina (proposta: fer 

racons a casa i quan sona la campaneta hem de canviar de racó o 



 

 

Matemàtiques 

Seguir el 

-Fer amb plastilina els números 0, 

-Jugar a identificar les figures geomètriques (cercle, quadrat i 

 

Seguir el treball de series: Alguns exemple: 

 

Fer amb plastilina els números 0, 1 i 2 

Jugar a identificar les figures geomètriques (cercle, quadrat i Jugar a identificar les figures geomètriques (cercle, quadrat i 



 

triangle). 

- Jugar a trobar algunes figures en els dibuixos dels contes, jugar 

amb els objectes de casa…

-Jugar amb construccions de manera lliure.

-Jocs de taula com l’oca, el memory…

-Fer trencaclosques.

-Cuinar i contar aliments (com són? quants necessitem? pesen? 

quin és més gran? quin necessitem primer?...)

-Fer manualitats utilitzant els tubs de paper higiènic

-Fer circuits, jocs  amb material de rebuigs
cartró, folis,etc…)

 

 

 

-Plantar

triangle).  

Jugar a trobar algunes figures en els dibuixos dels contes, jugar 

amb els objectes de casa… 

Jugar amb construccions de manera lliure. 

Jocs de taula com l’oca, el memory… 

Fer trencaclosques. 

Cuinar i contar aliments (com són? quants necessitem? pesen? 

quin és més gran? quin necessitem primer?...) 

manualitats utilitzant els tubs de paper higiènic

Fer circuits, jocs  amb material de rebuigs (capses, trossos de 

cartró, folis,etc…) 

   

Plantar llenties i anar observant com creixen. 

Jugar a trobar algunes figures en els dibuixos dels contes, jugar 

Cuinar i contar aliments (com són? quants necessitem? pesen? 

manualitats utilitzant els tubs de paper higiènic 

 

(capses, trossos de 

 

 



 

 

Llocs web 

● WEBS  PER APRENDRE:

-EDU 365: 

 

● VÍDEOS EDUCATIUS:

-Un dia al col·legi Claret: 

https://www.youtube.com/watch?v=tRZlVfYdrS0

-Flashmob d’infantil:

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

-Bosc sensorial de la tardor: 

https://www.youtube.com/watch?v=TEKlfFmMru8

-El lleó vergonyós, El Pot Peit, 

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

-Bruixes, bruixots, Pot petit:

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

-Abecedari, Dàmaris:

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

Altres 

-Podeu entrar a Educamos i mirar les fotos d’aquest trimestre amb 
els vostres fills/es i que ells expliquin les imatges. 

-Us animem, a més a 
fent alguna de les activitats que proposem i ens l’envieu si us ve 
de gust.

Estem a la vostra disposició si necessiteu qualsevol cosa.

Una forta abraçada, tot anirà bé :)

Mestres de P3

 

 

 

WEBS  PER APRENDRE: 

EDU 365: http://www.edu365.cat/infantil/ 

VÍDEOS EDUCATIUS: 

Un dia al col·legi Claret: 

https://www.youtube.com/watch?v=tRZlVfYdrS0 

Flashmob d’infantil: 

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

Bosc sensorial de la tardor:  

https://www.youtube.com/watch?v=TEKlfFmMru8 

El lleó vergonyós, El Pot Peit, 

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

Bruixes, bruixots, Pot petit: 

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

Abecedari, Dàmaris: 

https://www.youtube.com/watch?v=T-AKoOvcKX8 

Podeu entrar a Educamos i mirar les fotos d’aquest trimestre amb 
els vostres fills/es i que ells expliquin les imatges.  

Us animem, a més a més, que us feu alguna fotografia o vídeo 
fent alguna de les activitats que proposem i ens l’envieu si us ve 
de gust.  

Estem a la vostra disposició si necessiteu qualsevol cosa.

Una forta abraçada, tot anirà bé :) 

Mestres de P3 

Un dia al col·legi Claret: 

 

 

El lleó vergonyós, El Pot Peit, 

https://www.youtube.com/watch?v=lYriMzzMsUw&vl=es-ES 

https://www.youtube.com/watch?v=lYriMzzMsUw&vl=es-ES 

 

Podeu entrar a Educamos i mirar les fotos d’aquest trimestre amb 
 

més, que us feu alguna fotografia o vídeo 
fent alguna de les activitats que proposem i ens l’envieu si us ve 

Estem a la vostra disposició si necessiteu qualsevol cosa. 



 

 


