
 

 

RECOMANACIONS 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,

arrel de les circumstàncies inesperades que estem vivint aquests dies, 

ens posem en contacte amb vosaltres per donar

recursos per si en algun moment podeu fer alguna activitat amb els 

nens i nenes de P3.

Són activitats de repàs de tot allò q

complementàries a totes les feines que hem estat fins ara, no són 

activitats obligatòries , únicament són activitats de suport que podeu 

fer de manera voluntària.

 

Anglès 

-Dibuixar la seva cara i verbalitzar les parts 

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

Cançó:head, shoulders, knees&toes

-How are you today? Mirar

emocions i verbalitzar

cançó :if you are happy and you know it

-Comptar en anglès" 1 to 10" amb ajuda dels dits. Després, cantar la 

cançó: five little ducks

-"Point point point something color red/yellow/red/blue/pink…” 

Demanar que trobin per la casa coses del color indicat. Cancó: what's

Your Favorite Color? 

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

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

RECOMANACIONS 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.  

 

Estimades famílies, 

arrel de les circumstàncies inesperades que estem vivint aquests dies, 

ens posem en contacte amb vosaltres per donar-vos un 

per si en algun moment podeu fer alguna activitat amb els 

nens i nenes de P3. 

Són activitats de repàs de tot allò que hem après i a la vegada són 

complementàries a totes les feines que hem estat fins ara, no són 

activitats obligatòries , únicament són activitats de suport que podeu 

fer de manera voluntària. 

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…) 

you are happy and you know it 

Comptar en anglès" 1 to 10" amb ajuda dels dits. Després, cantar la 

cançó: five little ducks 

"Point point point something color red/yellow/red/blue/pink…” 

Demanar que trobin per la casa coses del color indicat. Cancó: what's

Your Favorite Color?  

Jugar a fer de" MiniTeacher" procurant que verbalitzin paraules 

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

Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 

 

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

arrel de les circumstàncies inesperades que estem vivint aquests dies, 

vos un banc de 
per si en algun moment podeu fer alguna activitat amb els 

ue hem après i a la vegada són 

complementàries a totes les feines que hem estat fins ara, no són 

activitats obligatòries , únicament són activitats de suport que podeu 

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…) 

Comptar en anglès" 1 to 10" amb ajuda dels dits. Després, cantar la 

"Point point point something color red/yellow/red/blue/pink…” 

Demanar que trobin per la casa coses del color indicat. Cancó: what's 

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. 

 

 

 

 

Llenguatge 
verbal 

 

 

 

 

-Resseguir amb retolador el seu nom.

-Decorar la inicial del seu nom o el seu nom sencer amb gomets.

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

lletra de pal i ells intenten 

-Fer amb plastilina la primera lletra del nom. 

-Buscar a revistes o diaris les lletres del seu nom (inicial o totes).

-Descriure les coses (objectes, persones, colors…) que surten en els 

contes (així treballem l’expressió oral i l’ad

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

What day is today? Recordar dies de la setmana.  

Resseguir amb retolador el seu nom. 

Decorar la inicial del seu nom o el seu nom sencer amb gomets.

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

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

Fer amb plastilina la primera lletra del nom.  

Buscar a revistes o diaris les lletres del seu nom (inicial o totes).

Descriure les coses (objectes, persones, colors…) que surten en els 

contes (així treballem l’expressió oral i l’adquisició de vocabulari).

Decorar la inicial del seu nom o el seu nom sencer amb gomets. 

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

Buscar a revistes o diaris les lletres del seu nom (inicial o totes). 

Descriure les coses (objectes, persones, colors…) que surten en els 

quisició de vocabulari). 



 

-Fer un dibuix amb els colors de l’hivern ( blau, lila, rosa i blanc). 

-Fer dibuixos utilitzant diferents materials (colors, retoladors, 

pintura…).

-Pintar amb els dits, amb pinzell, amb esponges…

-Fer de manera lliure el traç vertical (de dalt a baix) en un full i també 

l’horitzontal (d’un costat a l’altre). 

Per treballar la psicomotricitat fina us proposem diferents activitats 

per tal que feu la que més us vingui de gust o  bé el material que 

tingueu a l’abast:

-Fer boletes amb paper de seda.

-Esquinçar amb els dits paper.

-Podeu fer un collage amb les boletes i els papers esquinçats. 

-Cordar i descordar botons.

-Posar monedes en una guardiola.

-Doblegar papers de diferents textures ( revista,

-Doblegar roba.

-Amassar farina i fer després galetes.

-Jugar amb plastilina.

-Escórrer esponges.

-Posar-se i treure's les sabates.

-Vestir-se i desvestir

-Utilitzar pinces de roba. Posar

-Fer collarets amb macarrons i cordó de sabates.

-Posar taps de suro o plàstic dins d’un got o d’altres recipients 

(garrafa, botella…).

- Esprémer suc.

-Tallar fruita o verdures a trossets.

-Enganxar gomets en un full de manera lliure o seguint una línia 

dibuixada 

-Pujar i baixar cremalleres.

 

Llenguatge 
matemàtic 

Fer una seriació simple. Alguns exemple:

-Amb pasta i llegums (macarró 

Fer un dibuix amb els colors de l’hivern ( blau, lila, rosa i blanc). 

Fer dibuixos utilitzant diferents materials (colors, retoladors, 

pintura…). 

Pintar amb els dits, amb pinzell, amb esponges… 

Fer de manera lliure el traç vertical (de dalt a baix) en un full i també 

l’horitzontal (d’un costat a l’altre).  

Per treballar la psicomotricitat fina us proposem diferents activitats 

per tal que feu la que més us vingui de gust o  bé el material que 

tingueu a l’abast: 

Fer boletes amb paper de seda. 

Esquinçar amb els dits paper. 

Podeu fer un collage amb les boletes i els papers esquinçats. 

Cordar i descordar botons. 

Posar monedes en una guardiola. 

Doblegar papers de diferents textures ( revista,diari,cuina,foli…).

Doblegar roba. 

Amassar farina i fer després galetes. 

Jugar amb plastilina. 

Escórrer esponges. 

se i treure's les sabates. 

se i desvestir-se. 

Utilitzar pinces de roba. Posar-les al voltant d'un plat de cartró.

larets amb macarrons i cordó de sabates. 

Posar taps de suro o plàstic dins d’un got o d’altres recipients 

(garrafa, botella…). 

Esprémer suc. 

Tallar fruita o verdures a trossets. 

Enganxar gomets en un full de manera lliure o seguint una línia 

 per vosaltres. 

Pujar i baixar cremalleres. 

Fer una seriació simple. Alguns exemple: 

Amb pasta i llegums (macarró - cigró -macarró -cigró)

Fer un dibuix amb els colors de l’hivern ( blau, lila, rosa i blanc).  

Fer dibuixos utilitzant diferents materials (colors, retoladors, 

Fer de manera lliure el traç vertical (de dalt a baix) en un full i també 

Per treballar la psicomotricitat fina us proposem diferents activitats 

per tal que feu la que més us vingui de gust o  bé el material que 

Podeu fer un collage amb les boletes i els papers esquinçats.  

diari,cuina,foli…). 

les al voltant d'un plat de cartró. 

Posar taps de suro o plàstic dins d’un got o d’altres recipients 

Enganxar gomets en un full de manera lliure o seguint una línia 

cigró) 



 

-Amb mitjons de diferents colors ( blau

-Diferents tamanys

-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.

-Comptar taps, macarrons, botons… 

Llocs web 

● WEBS  PER APRENDRE:

-EDU 365: 

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

-https://natibergada.cat/recursos

casa 

 

● WEBS  PER AGAFAR ALTRES IDEES:

-https://escuelainnatura.com

 

● VÍDEOS EDUCATIUS:

Alguns dels vídeos que els agrada veure per reflexionar i cantar són 

els següents:

-LEMA CLARET: 

-UN DIA AL PARVULARI: 

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

-Vídeo sobre la tolerància: 

https://www.youtube.com/watch?v=owM3Pf1tufU

-Vídeo sobre el bullying: 

https://www.youtube.com/watch?v=mcWXvFC45hc&feature=emb_lo

go 

-Conte sobre l’acceptació “Por cuatro esquinita

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

-Conte “petons”: 

-Cançó “vocals”,

Amb mitjons de diferents colors ( blau- blanc-blau-blanc) 

Diferents tamanys : gran (pare)- petit (nen) 

Jugar a identificar les figures geomètriques (cercle, quadrat i 

 

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

els objectes de casa… 

Jugar amb construccions de manera lliure. 

Comptar taps, macarrons, botons…  

WEBS  PER APRENDRE: 

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

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

https://natibergada.cat/recursos-educatius-per-aprendre

WEBS  PER AGAFAR ALTRES IDEES: 

https://escuelainnatura.com 

VÍDEOS EDUCATIUS: 

Alguns dels vídeos que els agrada veure per reflexionar i cantar són 

els següents: 

LEMA CLARET: https://www.youtube.com/watch?v=QJlqrSVleD4

UN DIA AL PARVULARI: 

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

Vídeo sobre la tolerància: 

https://www.youtube.com/watch?v=owM3Pf1tufU 

Vídeo sobre el bullying: 

https://www.youtube.com/watch?v=mcWXvFC45hc&feature=emb_lo

Conte sobre l’acceptació “Por cuatro esquinita

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

Conte “petons”: https://www.youtube.com/watch?v=3oKPP5OUuUo

Cançó “vocals”, 

blanc)  

Jugar a identificar les figures geomètriques (cercle, quadrat i 

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

-i-video 

aprendre-des-de-

Alguns dels vídeos que els agrada veure per reflexionar i cantar són 

/www.youtube.com/watch?v=QJlqrSVleD4 

UN DIA AL PARVULARI: 

Vídeo sobre la tolerància: 

Vídeo sobre el bullying: 

https://www.youtube.com/watch?v=mcWXvFC45hc&feature=emb_lo

Conte sobre l’acceptació “Por cuatro esquinitas de nada”:  

https://www.youtube.com/watch?v=3oKPP5OUuUo 

Dàmaris: 



 

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

-Cançó “els dies de la setmana”, Dàmaris: 

https://www.youtube.com/wa

 

Altres 

 

Estem a la vostra disposició si necessiteu qualsevol cosa.

Mestres de P3

 

 

 

 

 

 

 

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

Cançó “els dies de la setmana”, Dàmaris: 

https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo 

Estem a la vostra disposició si necessiteu qualsevol cosa.

Mestres de P3 

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

Cançó “els dies de la setmana”, Dàmaris: 

Estem a la vostra disposició si necessiteu qualsevol cosa. 


