
 

 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ INFANTIL 

 
Curs: P4 
 
Data: 31 de març de 2020 
 
Hola famílies! 
 
Esperem que us hagin agradat les activitats que us vam proposar la setmana                         
passada. Hem pensat unes quantes més així els nens i nenes poden continuar triant                           
les que més els hi agradin. Recordeu que no cal fer-les totes. Lo important és que                               
passeu una bona estona acompanyant als vostres fills i filles. Com ja sabeu jugant                           
també s'aprèn.  
 
 

Àrea d'aprenentatge  Descripció de la tasca 

Àrea de comunicació 
i llenguatge 

LLENGUATGE VERBAL I ESCRIT 
 

1. JUGAR AL VEIG, VEIG. Jugar al veig, veig amb         
paraules que comencin pel so de les lletres de         
l’abecedari.  
Exemple:  

- Veig, veig, 
- Què veus? 
- Una coseta, que comença pel so … T (Heu de          

dir el so de la lletra no el nom) 
- Taula 
- Molt bé. L’has encertat. 

2. COMPTAR SÍL·LABES. Buscar objectes de casa i       
comptar quants cops de veu (síl·labes) tenen. Podem        
escriure en diferents fulls el número 1, el 2, el 3 i el 4 i               
classificar-los segons el número de síl·labes. Els nens        
i nenes piquen amb les mans les diferents síl·labes         
(Exemple: pi-lo-ta, piquem 3 cops). 

3. ESCENIFICAR UN CONTE. Triar un conte que sigui        
conegut pel nen/a i representar-lo. Ho podeu fer amb         
titelles que tingueu o confeccionar-les fent un dibuix.  

4. MIRAR CONTES a diferents webs:  
- Una mà de contes: “El Patufet”. 



 

https://www.youtube.com/watch?v=L22byd4vSdQ 
- Dibuixacontes: “La llebre i la tortuga”. 

https://beteve.cat/dibuixacontes/la-llebre-i-la-tortuga/  

LLENGUATGE PLÀSTIC 
 

1. RETALLAR. Retallar línies rectes, corbes, espirals, 
formes,... per tal que vagin adquirint destresa.  

 

 

Podeu dibuixar vosaltres les línies com es veu a la 
foto anterior on hi ha diferents traços o descarregar 
algunes fitxes que trobareu en aquest enllaç: 
https://webdelmaestro.com/fichas-para-recortar/ 

2. FER FLORS. Us proposem fer flors dibuixant-les amb 
llapis, colors, retoladors, ceres, plastilina... 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L22byd4vSdQ
https://beteve.cat/dibuixacontes/la-llebre-i-la-tortuga/
https://webdelmaestro.com/fichas-para-recortar/


 

LLENGUATGE MUSICAL 
 

1. ESCOLTAR ELS SONS DEL CARRER: què hi       
sents? ocells? cotxes? campanes? Quins d’aquests      
sons són forts o quins fluixos? quina són llargs o          
curts? 

2. AUDICIÓ: Escoltar l’audició “Pizzicato” de Leo      
Delibes. A l’audició escoltem sons curts i sons llargs.  
https://www.youtube.com/watch?v=kNuVE5DcudM 

3. ESCOLTAR LA CANÇÓ: Escoltar la cançó a la 
pàgina web de l’escola: 
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-n
o-ens-desdibuixeu/ 
 

LLENGUA ANGLESA 
 

1. REPASSAR ELS NUMBERS DE L'1 AL 10 
Aquí teniu un vídeo de la Peppa Pig que us ajudarà a            
recordar-los: 
https://youtu.be/05hJ0BJfNQw 

2. Podeu seguir repassant les cançons, però sobretot la        
nova dels Feelings que us vaig adjuntar la setmana         
passada. 

 
#Istayhome 

Àrea de descoberta 
d'un mateix i dels 
altres 

COL·LABORAR EN LES TASQUES DE CASA 
 

1. Ajudar a parar taula i recollir-la.  
2. Ajudar en la preparació del menjar: pelar fruita, 

preparar amanides, preparar el berenar… 
3. Endreçar l’habitació. 
4. Plegar i classificar la roba. 
5. Recollir sempre les joguines utilitzades.Deixar la roba       

bruta al seu lloc. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kNuVE5DcudM
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-desdibuixeu/
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-desdibuixeu/
https://youtu.be/05hJ0BJfNQw


 

JOC SIMBÒLIC 
1. Que facin molt joc simbòlic: jugar a la caseta, a la           

cuineta, a la botiga, a cotxes, a metges, a disfresses,          
a mestres, ...  

TREBALL DE LES EMOCIONS 
 

1. Us proposem visionar el conte “Molt enfadat”.Es pot        
veure a través del youtube en aquest enllaç:   
https://www.youtube.com/watch?v=FMOInztG_M0 
Després podeu demanar als nens/es que us expliquin        
en quin moment s’enfaden. Podeu fer de models        
explicant-los quan vosaltres us enfadeu. 

ESQUEMA CORPORAL 
 

1. Fer un dibuix de la cara d’un nen o una nena i            
anomenar les seves parts (cap: ulls, celles,       
pestanyes, boca, orelles i cabells.  
 

PSICOMOTRICITAT 
 

Circuit 
1) Posar 4 o 5 rotllos de paper de water separats a 2            

passes curtes entre un rotlle i l’altre i han de fer la            
ziga zaga saltant amb peus junts. Els rotllos són la          
referència i han de vorejar-los seguint una línia        
imaginària  com si fossin onades de mar. 

2) Han de reptar fent la serp 
3) 10 segons en equilibri  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FMOInztG_M0


 

 
4) Fer la serp reptant mirant enlaire 

El circuit s’ha de fer unes 5 vegades 
 

Àrea de descoberta 
de l'entorn 
 

ACTIVITAT D’EXPERIMENTACIÓ 
 

 ELS COLORS DELS RETOLADORS 
            Material:  

- Un got transparent amb aigua 
- Retoladors de colors primaris (blau, groc i       

vermell) i secundaris( verd, taronja, lila) i el        
negre. 

- Retoladors Paper de filtre o WC o mocadors        
de paper 

            Desenvolupament: 
 

PAS 1: Pintar un tros de paper amb 1 retolador. A           
continuació, posar el paper pintat dins l’aigua i esperar una          
estona. Es veurà com el paper queda blanc i l’aigua tenyida           
del color que hi havia al paper. Es pot provar de fer amb             
altres colors, sempre un paper i un sol color.  
PAS 2: Pintar un tros de paper amb dos colors primaris           
(blau, groc i vermell) i posar-lo dins el got amb aigua.           
Esperar una estona. Es veurà com el paper torna a quedar           
blanc i a l’aigua queda el color resultant de la barreja dels            
colors que tenia pintat al paper.  
PER QUÈ PASSA AIXÒ? 
Hem observat que en posar un líquid en contacte amb un           
sòlid, el líquid puja o baixa per aproximar-se al sòlid. És a            
dir, l’aigua va ascendint pel paper i va arrossegant la tinta           
dels retoladors al seu pas. Si el color del retolador és primari            



 

no apareixerà cap color més, però si no ho és, es veurà el             
color resultant de la barreja d’aquells colors.  

 
LLENGUATGE MATEMÀTIC 

 

1. ORDENAR ELS NÚMEROS DE L’1 AL 6. Podeu 
escriure en diferents papers els números i que els 
nens i nenes ordenin els números de l’1 al 6. Si voleu 
podeu afegir fins al 10. 
Us recomanem aquesta adreça per treballar la 
numeració (Fer l’apartat d’ordenar i comptar): 
https://clic.xtec.cat/projects/matesinf/jclic.js/index.html  

2. BUSCAR OBJECTES DE DIFERENTS FORMES     
GEOMÈTRIQUES. Buscar per casa objectes que      
tinguin aquesta forma: cercle, quadrat, triangle i       
rectangle. Podeu dibuixar en un full la forma i que          
col·loquin a sota els objectes. 

3. CONTES DE NÚMEROS. Posar al Youtube: 10+2 i 
us sortiran capítols d’una sèrie de dibuixos animats 
on es treballen els números. 

- https://youtu.be/BqBC6LK81Xs?list=PLXJbN9_VQdD
BFW2Eniem1v-AM6uM8oWL8&t=1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://clic.xtec.cat/projects/matesinf/jclic.js/index.html
https://youtu.be/BqBC6LK81Xs?list=PLXJbN9_VQdDBFW2Eniem1v-AM6uM8oWL8&t=1
https://youtu.be/BqBC6LK81Xs?list=PLXJbN9_VQdDBFW2Eniem1v-AM6uM8oWL8&t=1


 
 
 
 
 

DITA DEL MES D’ABRIL 
 
A L’ABRIL CADA GOTA VAL PER MIL. 
 

 
*Us proposem que s’aprenguin la dita del mes d'abril. 
 
POEMA : JA VE LA PRIMAVERA 
 
JA VE LA PRIMAVERA, 
ROSSINYOLETS CANTEU 
LES FLORS ESTAN OBERTES 
VENIU I OLOREU, CORREU! 
 
UNA ROSA MIG DESCLOSA 
UN CLAVELL QUE N’ÉS DE BELL,  
LA VIOLETA PETITETA, 
LA TULIPA CAP DE PIPA. 
VENIU I OLOREU, CORREU! 
                                                                      POPULAR 
 
 



 
 
*Anar recordant la poesia si ja se l'havien après. Si no, se la poden aprendre               
aquesta setmana. També podeu aprofitar per buscar imatges reals d’aquestes flors           
i dibuixar-les.  
 

 
 
 
ENDEVINALLA 

 
NO SÓC CARGOL NI BOLET 
I L’AIGUA EM FA SORTIR. 
QUAN PLOU, TOT M’ESTARRUFO 
I QUAN FA SOL ESTIC PANSIT. 
 
                                                                                    SOLUCIÓ: EL PARAIGUA 
 
*Podeu fer un dibuix del vostre paraigua. 
   
 

 
 
 
 

 
EL JOC DEL MIRALL:  

 
 

Ens col·loquem per parelles un davant de l’altre. Un membre de la parella realitza 
les accions que li vinguin de gust i l’altra membre l’ha d’imitar com si fos el seu 
mirall. Després es fa canvi de rols. Una variant del joc és fer-ho en moviment. En 
aquest cas l’imitador passarà a anar darrere de l’imitat. 



 
 
RECORDATORI!  
 

ÀREA D’APRENENTATGE  CORREU ELECTRÒNIC MESTR@ 

Àrea de comunicació i llenguatges   Música (Miriam):  msellares@escolamasiperera.cat 
Maribel: mgarcia@escolamasiperera.cat 
Enrica: egili@escolamasiperera.cat 
Anglès (Meritxell): mmarti@escolamasiperera.cat 
 

Àrea de descoberta d'un mateix i dels altres  Maribel: mgarcia@escolamasiperera.cat 
Enrica: egili@escolamasiperera.cat 
Psicomotricitat (Jordi): 
jromeu@escolamasiperera.cat 

Àrea de descoberta de l'entorn 
 
 
 

Maribel: mgarcia@escolamasiperera.cat 
Enrica: egili@escolamasiperera.cat 

 
Us recordem que el correu electrònic es farà servir en cas de dubtes, consultes...al 
mestr@ corresponent.  
 
 

ORQUES I PEIXOS VOLADORS, PENSEM MOLT EN VOSALTRES!!!  
US ENVIEM MOLTS PETONS I ABRAÇADES !!! 
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