
 

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 es un 

factor motivador pels nens i nenes. 

 

 

 

Bon dia famílies. 

Aquestes activitats que us expliquem a continuació, no són, ni molt menys, obligatòries, ni les 

heu de fer totes. Senzillament hem pensat posar

atractives i fàcils de fer a casa, tant per vosaltres com pels v

 

Àrea Activitats 

General 

Reforçar la seva autonomia personal: vestir
pentinar-se, endreçar les seves coses, ...
seguretat en un mateix.

Col·laborar en les tasques de casa: parar i desparar taula, preparar 
l’esmorzar, fer
ajuda a augmenta

Anglès 

Les famílies poden
de Gear Up corresponent
P4 Gear Up 2  Book
Hem fet les unitats
Pueden visualitzar
horizontal superior
També, al final
un repàs de l’unitat.

Es poden trobar
days of the week),Super
BBC Children’s 

 

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 es un 

factor motivador pels nens i nenes.  

Aquestes activitats que us expliquem a continuació, no són, ni molt menys, obligatòries, ni les 

de fer totes. Senzillament hem pensat posar-vos un ventall ampli de propostes variades, 

, tant per vosaltres com pels vostres fills/es. 

Reforçar la seva autonomia personal: vestir-se, desvestir
se, endreçar les seves coses, ... Ajuda a reforçar l’autoestima i la 

seguretat en un mateix. 

Col·laborar en les tasques de casa: parar i desparar taula, preparar 
l’esmorzar, fer-se el llit, ajudar a fer alguna cosa del dinar, Sentir
ajuda a augmentar l’autoestima, el treball en equip i la solidaritat.

poden entrar al Web Solutions d’AMCO i poden
corresponent a cada curs. 

Book 2 

unitats 2, 3 i 4 fins el 12 de març. 
visualitzar los vídeos complementarios marcados

superior con una barita mágica “Spark 

final de cada unitat, trobaràn 2 pàgines de Home
l’unitat. 

trobar moltes cançons i rimes a Youtube de Dream
week),Super Simple Songs and Rhymes,Maple

 English. 

Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 

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

Aquestes activitats que us expliquem a continuació, no són, ni molt menys, obligatòries, ni les 

vos un ventall ampli de propostes variades, 

desvestir-se, rentar-se i 
da a reforçar l’autoestima i la 

Col·laborar en les tasques de casa: parar i desparar taula, preparar 
se el llit, ajudar a fer alguna cosa del dinar, Sentir-se útil 

i la solidaritat. 

poden obrir el llibre 

marcados en el menú 

Home School que fa 

Dream English (the 
Rhymes,Maple Leaf Learning i 



 

Música 

Els alumnes poden repassar les següent cançons 
"L'aranyeta xica"
"El tortell i la mona"
 
Treballar les activita
http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/02/a_ba02_01vf.html
http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/01/a_ba01_01vf.htm
 

Motricitat fina 

Us adjuntem un llistat d’activitats 
coneixeu, per reforçar la motricitat fina.

Podeu reforçar el traços treballats a classe fins ara:

Els poden fer en una safata amb sorra, f
retoladors, ceres, ....

Retallar de les revistes
les pinces d’estendre,....

Llenguatge 
verbal 

Reconèixer algunes lletres

Escriure el seu nom i cognom

Llista de noms de companys de la classe, o dels membre

Ajudar a fer la llista de la compra

Confegir paraules amb lletres de pa
retallades en revistes, 

Si miren algun conte a la tele
títol, nom dels personatges, alguna cosa que els hagi cridat l’atenció, 
treballar el vocabulari que hi surt, ...

Fer un “cine-forum”

El mateix si miren un conte o els hi llegiu

Els alumnes poden repassar les següent cançons treballades a l'aula:
"L'aranyeta xica" 
"El tortell i la mona" 

Treballar les activitats proposades en el següent enllaç: 
http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/02/a_ba02_01vf.html 
http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/01/a_ba01_01vf.htm 

Us adjuntem un llistat d’activitats lúdiques, que alguns de vosaltres ja 
, per reforçar la motricitat fina. 

Podeu reforçar el traços treballats a classe fins ara: 

 

 

  

Els poden fer en una safata amb sorra, farina, sal... o en paper amb lla
retoladors, ceres, .... 

de les revistes, jugar amb la plastilina, estripar papers, jugar amb 
les pinces d’estendre,.... 

Reconèixer algunes lletres i el seu so 

Escriure el seu nom i cognom 

Llista de noms de companys de la classe, o dels membres de la família

fer la llista de la compra 

Confegir paraules amb lletres de pasta de sopa de lletres, del sc
retallades en revistes, o que tingueu per casa 

Si miren algun conte a la tele o una pel·lícula, fer-ne un dibuix i escriure el 
títol, nom dels personatges, alguna cosa que els hagi cridat l’atenció, 
treballar el vocabulari que hi surt, ... 

forum” 

i miren un conte o els hi llegiu. 

treballades a l'aula: 

 
 

que alguns de vosaltres ja 

arina, sal... o en paper amb llapis, 

, jugar amb la plastilina, estripar papers, jugar amb 

de la família 

sta de sopa de lletres, del scrabble, 

ne un dibuix i escriure el 
títol, nom dels personatges, alguna cosa que els hagi cridat l’atenció, 



 

Llenguatge 
matemàtic 

Numeració i càlcul 

Reforçar la quantitat del 0 al 4 fent exercicis de descomposició del nombre 

Jugar a modificar la quantitat a través d’accions com afegir, treure.

Comparar quantitats utilitzant quantificadors com : més, menys, tants 
com...  

Associar la grafia amb la quantitat corresponent (0 al 4) Reproduir la grafia 
d’aquests números respectant la direccionalitat correcta.

Seriacions amb qualsevol objecte que tingueu a casa: pinces d’estendre de 
diferents color, amb joguines petites d’ells

Raonament i lògica 

Seriacions amb qualsevol objecte que tingueu a casa: pinces d’estendre de 
diferents color, amb joguines petites d’ells, cullera
la pauta de (1-1

Classificar objectes atenent a una característica (mida, color..) 

Ordenar històries de 3 a 4 imatges.

Mesura  

Fer ordenacions per volum (gran

Espai i forma  

Buscar cossos i formes geomètriques en objectes 

 Reforçar les nocions bàsiques treballades : dins
davant-darrera, a un costat

Llocs web 

● WEBS PER APRENDRE:

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

- http://www.enveualta.cat/que

- https://natibergara.cat/recursos

- una mà de contes. 

 

 ● WEBS PER AGAFAR ALTRES IDEES: 

- https://escuelainnatura.com

• PER EXPLICAR EL CORONAVIRUS ALS INFANTS
- https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa

cuento-para
posibles-virus

Numeració i càlcul  

Reforçar la quantitat del 0 al 4 fent exercicis de descomposició del nombre 

Jugar a modificar la quantitat a través d’accions com afegir, treure.

Comparar quantitats utilitzant quantificadors com : més, menys, tants 

grafia amb la quantitat corresponent (0 al 4) Reproduir la grafia 
d’aquests números respectant la direccionalitat correcta. 

Seriacions amb qualsevol objecte que tingueu a casa: pinces d’estendre de 
diferents color, amb joguines petites d’ells, cullera-forquilla

Raonament i lògica  

Seriacions amb qualsevol objecte que tingueu a casa: pinces d’estendre de 
diferents color, amb joguines petites d’ells, cullera-forquilla

1-1, alternant 3 elements diferents)  

Classificar objectes atenent a una característica (mida, color..) 

Ordenar històries de 3 a 4 imatges. 

Fer ordenacions per volum (gran-mitjà-petit) i longitud (llarg i curt).

 

Buscar cossos i formes geomètriques en objectes que tenim a casa

Reforçar les nocions bàsiques treballades : dins-fora, a sobre
darrera, a un costat-a l’altre, a dalt-a baix 

WEBS PER APRENDRE: 

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

http://www.enveualta.cat/que-fem/contes-en-audio-i-video

tibergara.cat/recursos-educatius-per-aprendre-

una mà de contes. https://www.ccma.cat/tv3/super3/una

● WEBS PER AGAFAR ALTRES IDEES:  

https://escuelainnatura.com 

PER EXPLICAR EL CORONAVIRUS ALS INFANTS 
https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-

para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus
virus 

Reforçar la quantitat del 0 al 4 fent exercicis de descomposició del nombre  

Jugar a modificar la quantitat a través d’accions com afegir, treure. 

Comparar quantitats utilitzant quantificadors com : més, menys, tants 

grafia amb la quantitat corresponent (0 al 4) Reproduir la grafia 

Seriacions amb qualsevol objecte que tingueu a casa: pinces d’estendre de 
forquilla-ganivet, etc 

Seriacions amb qualsevol objecte que tingueu a casa: pinces d’estendre de 
forquilla-ganivet seguint 

Classificar objectes atenent a una característica (mida, color..)  

petit) i longitud (llarg i curt). 

que tenim a casa. 

fora, a sobre-a sota, 

video 

-des-de-casa 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/ 

-contra-el-virus-
coronavirus-y-otros-



 

Altres 

� JOCS: domino, 
 

� PLÀSTICA I CREATIVITAT: Dibuix
retoladors, collage....

� Si voleu fer un experiment podeu fer el que us adjuntem del “pebre 
que fuig” i així entendran millor la importància de rentar
les mans.

� Imprimir alguna mandala i pintar
relaxant.

 

Estem segures que vosaltres també teniu molt 
vostres fills i filles, però com sempre...

... estem a la vostra disposició si necessiteu qualsevol cosa. 

 
Equip de mestres de P4  
 

JOCS: domino, Oca, UNO, lince, mèmorys, ... 

PLÀSTICA I CREATIVITAT: Dibuixar amb aquarel·les,, pintura, ceres, 
retoladors, collage.... 
Si voleu fer un experiment podeu fer el que us adjuntem del “pebre 
que fuig” i així entendran millor la importància de rentar
les mans. 
Imprimir alguna mandala i pintar-la amb tranquil·litat i música 
relaxant. 

Estem segures que vosaltres també teniu molt bones idees i que sabreu com dur
vostres fills i filles, però com sempre... 

vostra disposició si necessiteu qualsevol cosa.  

amb aquarel·les,, pintura, ceres, 

Si voleu fer un experiment podeu fer el que us adjuntem del “pebre 
que fuig” i així entendran millor la importància de rentar-se molt bé 

la amb tranquil·litat i música 

bones idees i que sabreu com dur-les a terme amb els 


