
 

3A SETMANA 
 

Estimades famílies, esperem i desitgem que estigueu tots bé. 

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

Àrea Activitats 

General 

- Us proposem que feu una Activitat  de CUINA ben divertida… fer UN PASTÍS!!! 

  INGREDIENTS 

● 1 Iogurt natural  

● 1 mesura de iogurt de llet sencera 

● 2 Mesures de iogurt de sucre  

● 3  Mesures de iogurt de farina  

● 1 sobre de llevat 

● ½  mesura de iogurt d’oli d’oliva  

● Ratlladura d’una llimona  

● Cullereta de essència de vainilla 1( si en teniu)  
 

 
 Si el feu, ens podeu enviar una foto. Voleu fer de cuiners??? 

-I us animem a treball i reforçar molt l’AUTONOMIA: 

● vestir-se i desvestir-se sols 
● mocar-se 
● col·laborar en les tasques de casa (recollir la roba, preparar la taula pels             

àpats, estendre la roba, doblegar la roba…) 
● cordar sabates... 

  



 

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/01/a_ba01_01vf.html 
http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/07/a_ba07_01vf.html 
 

Anglès 

*Mirar vídeo a l’instagram del     
Claret fent el miniteacher  

-classificar i comptar per colors (      
fent files) diferents elements ( cotxes de       
joguina, animalets, botons, peluixos,    
peces de lego, etc) tot verbalitzant : this        
is… Blue/orange/yellow/pink/red/green  
.. I comptant : one, two, three, etc.. I         
finalment:there are… ( i el nombre).  

  

 

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

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

-classificar les fruites i verdures que tingueu per        

casa segons sigui big or Small ( gran o petit)  

 

Llengües 

-Parlar de la primavera (podeu mirar per internet imatges de la primavera i             
observar  paisatges, animals, colors…). Després podeu fer un dibuix. 

Us deixem alguns links amb cançonetes i imatges: 

https://www.youtube.com/watch?v=K851gOYea1E 

https://www.youtube.com/watch?v=HEqsWqlJFvQ&list=PL0nsddbpK-l426tFB0KTV
FSz_C8ehltN1&index=7 

http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/01/a_ba01_01vf.html
http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/07/a_ba07_01vf.html
https://www.youtube.com/watch?v=K851gOYea1E
https://www.youtube.com/watch?v=HEqsWqlJFvQ&list=PL0nsddbpK-l426tFB0KTVFSz_C8ehltN1&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=HEqsWqlJFvQ&list=PL0nsddbpK-l426tFB0KTVFSz_C8ehltN1&index=7


 

https://www.youtube.com/watch?v=SsFSQ_AG7Qg&list=PL0nsddbpK-l426tFB0KTV
FSz_C8ehltN1&index=20 

-Buscar vocals en una fitxa (per exemple: Encercla la lletra A) 

 

-Resseguir el seu nom amb pasta de sopa i enganxar-ho. 

 

-Fer lletres amb xurros de plastilina. 

-Confegir el nom amb pinces. Els hi donem les pinces amb les lletres del seu               
nom. Han de posar-les  amb l’ordre seguint el model. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SsFSQ_AG7Qg&list=PL0nsddbpK-l426tFB0KTVFSz_C8ehltN1&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=SsFSQ_AG7Qg&list=PL0nsddbpK-l426tFB0KTVFSz_C8ehltN1&index=20


 

-Fer boletes de plastilina i enganxar-les a sobre del seu nom. 

 

 

 

 

-Seguir amb tot el treball de psicomotricitat fina (molt important) 

 

  

 

 

Matemàtiques 

-Seguir el treball de sèries amb objectes o amb gomets en un full (cercle              
blau-triangle verd-cercle blau-triangle verd-...): Alguns exemple: 

 



 

 

-Com cada curs ens presentem tot el col·legi a un CONCURS de DIBUIX             
MATEMÀTIC Si us ve de gust participar podeu enviar a la mestra el full. Les               
indicacions són les següents ( totalment voluntari): 

Fer un “dibuix matemàtic” amb l'ús de les tècniques que es desitgin.  

Per exemple: utilitzar gomets de diferents formes i colors i fer un dibuix lliure. Fer                
caminets amb gomets, flors,arbres,cases… 

        

Cal tenir en compte que tan important és la qualitat artística del dibuix com              
l'originalitat del títol, que ha de fer al·lusió a algun contingut matemàtic; i que ha               
de constar en el mateix dibuix. 

Enviar el dibuix escanejat a la màxima resolució al correu electrònic de la persona              
tutora abans del dia 17 d’abril. 

 

-Jugar a jocs matemàtics:  com domino, memory, puzzle de números....  

-Recordar les figures geomètriques: quadrat, cercle i triangle i buscar          
aquestes formes en coses de l’entorn de casa que segur que les trobareu (ex.-              
rellotge,porta,finestra,plat,etc…).  

També podem mirar per la finestra i observar quantes formes geomètriques veuen            
al carrer (semàfor, senyal,rodes cotxes, finestres de cotxes i edificis…) 



 

-Jugar per la casa al joc dels números ( de 1 al 3). L’adult escriu un número i                  
l’infant a de buscar per casa el nombre d’objectes iguals segons el número (1: una               
camiseta, 2: dues sabatilles, 3: tres mitjons, …) 

-Pesar aliments i comparar o descobrir…. (què pesa més? què pesa menys?            
…). Podem utilitzar les mans o fabricar una balança utilitzant dues capses, un             
penja-robes i cordó , llana o similar. 

 

-Dibuixar els números 1, 2 i 3 i ells els ressegueixen (diferents dies) amb              
colors, plastilina, amb el dit, amb els cotxes, etc… 

 

-Continuar amb el creixement de les plantes (observació, conversa i poden           
dibuixar en una llibreta la planta al natural i els canvis que es van produïnt): 

 

Llocs web 

● WEBS  PER APRENDRE: 

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

● VÍDEOS EDUCATIUS: 

-Un dia al col·legi Claret: https://www.youtube.cm/wtch?v=RZlVfYdrS0 

-Flashmob d’infantil: 

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

-Aula sensorial de l’hivern: 

https://www.youtube.com/watch?v=4cn7tp52YAc 

-Conte: El monstre de colors:  

https://www.youtube.com/watch?v=LyDemqqUS-Q 

http://www.edu365.cat/infantil/
https://www.youtube.com/watch?v=tRZlVfYdrS0
https://www.youtube.com/watch?v=kptVgETDaFs
https://www.youtube.com/watch?v=4cn7tp52YAc
https://www.youtube.com/watch?v=LyDemqqUS-Q


 

-Conte: Visca les ungles de colors: 

https://www.youtube.com/watch?v=-CBSGiBYsi4 

-Conte: de què fa gust la lluna?: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dus7e1Yrl_Y 

-Conte: el peix irisat: 

https://www.youtube.com/watch?v=pPh0x130hFI 

Altres 

-Fer un collage amb els colors de la Primavera: Retallar diferents tipus de             
papers o materials (papers de diari, plàstic, revistes, roba, cotó...) i enganxar-ho            
lliurement en un paper (potenciar la creativitat). 

 

 

-Fer flors de Primavera. Necessiteu forquilles i pintura de colors. Feu la flor             
estampant les forquilles i l’herba fent ditades de color verd. 

-Fer un circuit de psico a casa (el poden inventar els propis nens: saltar,              
gatejar, volteretes, amagar-se…) 

-Posar una cinta al terra: fer equilibris, saltar amb els peus junts, caminar de              
costat... 

   

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=-CBSGiBYsi4
https://www.youtube.com/watch?v=Dus7e1Yrl_Y
https://www.youtube.com/watch?v=pPh0x130hFI


 

silvia.lopez@claretbarcelona.cat  

maria.ribas@claretbarcelona.cat  

anna.torres@claretbarcelona.cat  

meritxell.sanchez@claretbarcelona.cat  
Una forta abraçada. 

Mestres de P3 
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