
Data: 30 març 2020 

DEURES P3,P4 i P5 

        #JOEMQUEDOACASA  
 

LLENGUA 
Conte, dibuix i escriptura: llegir el seu conte preferit acompanyats/des, fer un dibuix 

del conte escrivint el títol. 

P3: ressegueix títol i escriu el teu nom. 

P4: copia el títol 

P5: escriu títol i paraules i/o frases que consideris. 

Psico fina:  modelar nom amb plastilina, pedres, pinces, o el que tinguin (P3), nom i 

1r Cognom P4, nom i cognoms P5 i si t’atreveixes prova-ho amb lletra lligada. 

Fes collarets  i polseres amb cordills i pasta pintada ( macarrons, galets…. 

Anglès: us animem a veure algún capítol de la Peppa Pig amb subtítols en castellà i 

anglès! 

https://www.youtube.com/watch?v=pZLOmDv3rbU 

Unes cançons per aprendre: 

“ The rainbow song” https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc 

“ Spring song” https://www.youtube.com/watch?v=QdBbBZkITxA 

“ Count to twenty song” https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E 
 

 

ENTORN 
Com que ha arribat la primavera us animem a guarnir casa vostra de flors de mooolts 

colors. 

No us perdeu aquest vídeo   https://youtu.be/V_dOgHIBmNw 
 
 

 

MATEMÀTIQUES 
- COMPTA QUANTS ELEMENTS  POSES A TAULA, QUANTES FORQUILLES, 

QUANTS GANIVETS, QUANTES CULLERES… 

- CLASSIFIQUEM ELEMENTS, SEGONS:color, forma, mida (gran, petit, mitjà), pes 

(molt, poc) …. 

Us proposem una web amb propostes per treballar les matemàtiques!!! 

https://innovamat.com/ca/. 
 

 

La devolució dels deures la podeu fer a través del correu p345infantil@gmail.com  
Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 
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Data: 30 març 2020 

DEURES P3,P4 i P5 

PSICOMOTRICITAT 
Fes un ball espontani amb aquesta cançó de Txarango - Amagada primavera 
https://www.youtube.com/watch?v=rQC-XfJc0K4 
Després, pots triar les cançons que t’agradin més i ballar. Fes 4 balls. 
Si vols el teus pares et poden gravar amb vídeo i fer-ho arribar per correu. 
 

 

ART: PLÀSTICA I MÚSICA 
- FER MANUALITATS SEMPRE AJUDA, AQUÍ TENIU WEBS AMB MOLTES IDEES: 

https://totnens.cat/ens-divertim-amb-nens/ 

https://natibergada.cat/recursos-educatius-per-aprendre-des-de-casa 
https:// el blocdemusica.com 
https://gloriafort.wordpress.com/2016/02/14/la-vella-quaresma-_-enrolla-t/ 
- FES UN COLLAGE. 

- FES-TE UN PENTINAT DIVERTIT 

 
RETORN al correu p345infantil@gmail.com 

- Envia'ns una foto del dibuix del teu conte preferit. 

- Fes-te un pentinat divertit, guarneix-te amb els collarets, polseres que has fet i 
envia'ns una foto!.  

- Si ens vols enviar alguna coseta més dels deures…. fes-ho!!!! 

 

 

Data: 30-3-2020   
 
Hola nenes i nens de p3, p4 i p5.   
 
esperem que estigueu bé i que us ho passeu bé fent les activitats que us proposem. 
aquesta setmana us donem noves propostes, esperem veure aviat què feu. 
 
molts ànims! i moltes abraçades! 

les mestres d’educació infantil 
 

La devolució dels deures la podeu fer a través del correu p345infantil@gmail.com  
Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 
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