
 
 

 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ INFANTIL 

 
Hola famílies!  
 
Aquí us deixem un recull d’activitats voluntàries que podeu fer amb els/les vostres                         
fills/es. En la majoria d’aquestes activitats es pretén fomentar l’autonomia de                     
l’infant, tot i que  amb l’acompanyament de l’adult. 
 
Esperem que us ho passeu molt bé, que les gaudiu i compartiu una estona tots/es                             
plegats/des fent més lleu el confinament!  Ànims!!! 
 
Curs: P3 
 
Data: 30 de març 
 
 

Àrea d'aprenentatge  Descripció de la tasca 

Àrea de comunicació i 
llenguatge 

LLENGUATGE VERBAL I ESCRIT 
 

1. Conversa: La primavera. Els arbres fruiters i els        
seus fruits. Us proposem que parleu dels canvis que es          
produeixen en alguns dels arbres a la primavera i us          
donem algunes preguntes orientatives com: què els hi        
passa alguns arbres a la primavera? tornen a tenir         
fulles? Alguns arbres floreixen? Perquè floreixen? Quins       
són els arbres que floreixen? Què els hi passa aquests          
arbres que tenen flor quan ja fa més calor? Quins arbres           
fruiters coneixeu? Quins fruits coneixeu?. Us hem       
preparat un document amb fotografies d’alguns dels       
arbres fruiters, la flor característica i el fruit. Quan en          
parleu també els hi podeu mostrar amb els vostres         
fills/es. Us adjuntem unes imatges que us hem preparat         
amb alguns arbres fruiters que floreixen a la primavera,         
com també de la seva flor característica i el seu fruit.  

 



 

 
 



 

Aquí us deixem un seguit de recursos (una cançó i          
imatges) dels arbres fruiters i la primavera:  

-Dàmaris Gelabert, Els arbres fruiters.     
https://www.youtube.com/watch?v=W_xs3VA_EXo 
-Imatges sobre la primavera.    
https://www.youtube.com/watch?v=QJZ4bAmLNWw  
  

2. Les vocals 
- Dàmaris Gelabert, Les vocals. 

https://youtu.be/whuKasZzqDU  
- El so /A/. Buscar objectes que tinguin el so /A/ a la seva             

paraula, i d’altres objectes que no el tinguin.        
Classificar-los segons se senti o no la /A/. Podeu fer          
servir tant objectes com imatges. Aquí us deixem l’enllaç         
on podeu visionar un vídeo explicatiu de l’activitat:        
https://photos.app.goo.gl/uatJSegYGPRrispJ9 

3. El propi nom: Escriure el nom de l’infant en lletra de           
pal i retallar les lletres per separat. Seguidament, amb un          
model del nom, els infants han d’ordenar les lletres del          
seu nom a sota del cartell model. Es pot ampliar fent           
l’exercici sense model o amb altres noms d’altres        
familiars. Aquí teniu l’enllaç del vídeo explicatiu de        
l’activitat. Aquí us deixem l’enllaç on podeu visionar un         

 

https://www.youtube.com/watch?v=W_xs3VA_EXo
https://www.youtube.com/watch?v=QJZ4bAmLNWw
https://youtu.be/whuKasZzqDU
https://photos.app.goo.gl/uatJSegYGPRrispJ9


 

vídeo explicatiu de l’activitat:    
https://photos.app.goo.gl/Wd9ias2MBKqfbZ9P6 

 
4. Filosofia: Aprenem a pensar. Joc de les sorpreses:        

Què hi ha a dins de la bossa? Aquesta activitat ens           
serveix per treballar l’habilitat de pensament de recerca i         
la formulació d’hipòtesis. En una bossa opaca posem        
diferents objectes coneguts pels infants. El joc es tracta         
que endevinin què hi ha a dins de la bossa i que            
expliquin per quin motiu han sapigut que era un objecte i           
no un altre. Aquí us deixem l’enllaç on podeu visionar          
un vídeo explicatiu de l’activitat:     
https://photos.app.goo.gl/ywQd78UCtZxctFWp9 

 
5. Conte: Aquí us deixem l’enllaç on podeu visionar el         

vídeo del conte (Títol: Tots els petons del món Autora:          
Montse Panero,  Ed. El Cep i la Nansa). 

 
Enllaç del conte: https://vimeo.com/184014676  

  
- Us proposem un seguit de preguntes a fer als vostres          

fills/es després d’haver escoltat la història: Com es deia         
la família del conte? A la família Petó, tothom feia el           
mateix tipus de petons? Al Tonet, el protagonista del         
conte, li agradava fer petons o que li fessin? Quina idea           
van tenir els pares per tal que en Tonet conegués nous           
petons? Qui li va fer un petó volador? Qui li va fer un             
petó mullat? Qui li va fer un petó que li va deixar les             

 

https://photos.app.goo.gl/Wd9ias2MBKqfbZ9P6
https://photos.app.goo.gl/ywQd78UCtZxctFWp9
https://vimeo.com/184014676


 

dents marcades? Quins petons va descobrir a la ciutat?         
Creus que el Tonet, després del seu viatge, ja li van           
agradar els petons? A tu t’agrada que et facin petons?          
I t’agrada fer-ne? T’ha agradat el conte; per què? 

- A partir d’aquest conte, us proposem moure l’esquelet        
amb La dansa dels amics     
https://youtu.be/4FXMCACslw8 

 
 

LLENGUATGE PLÀSTIC 
 

1. Fer un dibuix lliure sobre la primavera. 
2. Fem una manualitat: una flor primaveral. Podeu utilitzar        

material reutilitzable (bricks de llet, tubs de paper de         
vàter, iogurts, taps, ampolles…), colors, pintura, el       
material que tingueu per casa. Podeu fer servir        
diferents tècniques plàstiques i diferents procediments      
(pintar, esquinçar, retallar, fer boletes de paper, …).        
Utilitzeu la vostra imaginació i creativitat i feu una         
composició ben maca. Després la podeu posar en un         
lloc bonic de casa vostra. 

 

 
 

 
 

 

 

https://youtu.be/4FXMCACslw8


 

LLENGUATGE MUSICAL 
 

1. Escoltar els sons del carrer: què hi sents? ocells?         
cotxes? campanes? Quins d’aquests sons són forts i        
quins fluixos? 

2. Aprendre la cançó de la Primavera “Et diré un secret 
molt fí” Música: J.M.Torrents i Text: Núria Albó 

3. https://www.youtube.com/watch?v=bEg_BGk5Q7s 
4. Escoltar la cançó a la pàgina web de l’escola: 

http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-
ens-desdibuixeu/ 

Àrea de descoberta 
d'un mateix i dels 
altres 

 
TREBALL DE L’AUTONOMIA PERSONAL 

 
Els hàbits són aquells comportaments, que, un cop        
automatitzats, donen seguretat i autonomia a l’infant. Hi        
ha hàbits de diferents tipus (de comportament, d’ordre, de         
treball, de neteja personal, …). Per tant, la proposta         
d’aquesta setmana és concreta i s’ha de fer de manera          
sistemàtica.  
Aquesta setmana proposem practicar l’hàbit de: 

●  Netejar-se les mans.  
 
Podem aprofitar aquesta estona d’aprenentatge per      
treballar vocabulari com: mans, dits, sabó, aigua, … 
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PSICOMOTRICITAT FINA 

 
1. Cargolar i descargolar el tap de les ampolles (poden         

ser amb ampolles gran o petites). 

 
2. Posar les gomes de cabell en els tubs de cartró de WC            

o de cuina.  

 
  

GRAFOMOTRICITAT 
 
1. Traç lliure: 
 
- Fer traços lliures amb diferents tipus de materials:        

cordes, llanes, fils, … Podem aprofitar per parlar        
d’alguns tipus de línies (tancada, oberta, …). Llancem        
el fil des de dalt i observem la forma lliure que surt en             
caure al terra. Un cop fet això, també podem resseguir la           
línia resultant. 

 



 

 
- En un full, si és possible gran, practicar el traç lliure. Es            

pot pintar un puntet d’un color, a una banda i un altre            
puntet del mateix color a una altra banda, i anar d’un           
punt a l’altre fent camins lliures. Aquí us deixem l’enllaç          
on podeu visionar un vídeo explicatiu de l’activitat:        
https://photos.app.goo.gl/mnYPQtgntjYnhH3s7 

 
ESQUEMA CORPORAL 

 
1. Practicar la cançó que la Mica ens ha ensenyat, del          

grup El ruc català, titulada El cos.       
https://www.youtube.com/watch?v=RFNG5ccI9IQ 

 

 

2. A la pàgina del www.edu365.cat/infantil/cos/index.html     
hi ha activitats i jocs del cos i de les parts de la cara. 

 

https://photos.app.goo.gl/mnYPQtgntjYnhH3s7
https://www.youtube.com/watch?v=RFNG5ccI9IQ
http://www.edu365.cat/infantil/cos/index.html


 

 

3. Visualitzar el conte sobre les parts del cos de Titelles          
Naip, La Velleta que no podia parlar amb ningú.         
Verbalitzar el vocabulari, tot assenyalant les diferents       
parts del cos que surten al conte.       
https://www.youtube.com/watch?v=zHZOAZy1iNk 

 
PSICOMOTRICITAT 

 
Treball d’espai. Ens hem d’imaginar que el menjador de         
casa és un espai on cada zona pertany a un indret/entorn           
diferent. 
Per exemple: en un extrem hi ha l’entorn de les granotes, a            
l’altre cantó hi ha l’entorn de les serps... 
Quan es digui “granota”, els infants han d’anar a la paret           
del menjador i han de fer la granota, i així successivament.           
La idea és començar només amb 2 espais ja que els           
infants els han de tenir ben clars. Quan veiem que ho tenen            
dominat, s’ha d’anar ampliant el nombre d’espais i        
d’animals fins a dominar 5 zones diferents dins del         
menjador. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zHZOAZy1iNk


 

Exemples: 
-Zona A (1 extrem): Imitar la granota. 
-Zona B: (extrem contrari): la serp. 
-Zona C: (al mig del menjador): el robot. 
-Zona D: (entre el robot i la granota): el cangur. 

Àrea de descoberta de 
l'entorn 
 
 
 

 
LLENGUATGE MATEMÀTIC 

 
1. Fer puzzles adaptats a la seva edat.  
2. Jocs de construccions. 

 
3. Treballar el color verd: buscar per casa objectes de         

color verd. 

Aquí us deixem l’enllaç perquè podeu escoltar: La cançó         
dels colors: El color  verd. 
https://www.youtube.com/watch?v=AHHGjIYl78U 
 

 
JOC SIMBÒLIC 

 
El joc simbòlic és el joc en el qual l'infant imita accions de la              
vida quotidiana del món dels adults i apareix quan l'infant          
ha adquirit la capacitat de representació. En el joc simbòlic,          
l’infant desenvolupa el pensament creatiu i resol conflictes,        
tensions, sentiments.  
1. Joc lliure on estiguin acompanyats, però no dirigits,        

s’expressin, es comuniquin amb els altres i amb els         
adults, juguin amb joguines d’imaginació amb material       
domèstic i/o joguines. 

2. Aquesta setmana us proposem que prepareu l’escenari       
per treballar amb més profunditat: 

● El racó de la botiga.  
Us proposem treballar: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AHHGjIYl78U
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joc
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nen


 

- Els rols socials implicats (venedor/a, comprador/a). 
- El vocabulari referent a la botiga (fruites verdures, …). 
- Les formes socials que s’estableixen quan anem a        

comprar (Bon dia, si us plau, em pot posar, quant val,           
gràcies, adéu, ...). 

  

 
EXPERIMENTEM  

 
EXPERIMENT DE LA SETMANA 

 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. 

- Paper de filtre o WC o mocadors de paper 

Desenvolupament: 

PAS 1: Pintar un tros de paper amb 1 rotulador. 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 rotulador és           

primari no apareixerà cap color més, però si no ho és, es            

veurà el color resultant de la barreja d’aquells colors.  

 
 

 

Explicar el significat del poema i anar-lo memoritzant cada dia. 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

El joc que us proposem és el joc del “fred, fred, calent, calent” . L’adult amaga un                 
objecte sense que ningú el vegi. Quan estigui amagat, l’infant l'ha de trobar seguint              
les indicacions de la persona que ha amagat l’objecte: fred es que s’allunya del lloc               
on està amagat i calent que s’apropa. Després es pot fer el mateix invertint els rols,                
l’infant pot amagar l’objecte i l’adult l’ha de buscar. 

 
 
 
 

 



 
 
RECORDATORI!  
 

ÀREA D’APRENENTATGE  CORREU ELECTRÒNIC MESTR@ 

Àrea de comunicació i llenguatges   Tutora de P3 A Porquets:  Marta Anguita 
manguita@escolamasiperera.cat 
Tutora P3B Vaques:  Cristina García 
cgarcia@escolamasiperera.cat 
Música: Miriam Sellarès 
msellares@escolamasiperera.cat 

Àrea de descoberta d'un mateix i dels 
altres 

Tutora de P3 A Porquets:  Marta Anguita 
manguita@escolamasiperera.cat 
Tutora P3B Vaques: Cristina García 
cgarcia@escolamasiperera.cat 
Psicomotricitat: Jordi Romeu 
jromeu@escolamasiperera.cat 

Àrea de descoberta de l'entorn 
 
 
 

Tutora de P3 A Porquets:  Marta Anguita 
manguita@escolamasiperera.cat 
Tutora P3B Vaques  Cristina García 
cgarcia@escolamasiperera.cat 

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

 
PORQUETS I VAQUES!  

ESPEREM QUE AVIAT PUGUEM ANAR A L’ESCOLA 
 I ENS PUGUEM TORNAR A VEURE 

 I APRENDRE MOLTES COSES PLEGATS/DES!  
US TROBEM A FALTAR! 
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