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Hola PORQUETS i VAQUES, com esteu? 

Com han anat les activitats aquesta setmana? Us han agradat? Nosaltres anem                       

veient el que ens aneu enviant i ens agrada molt tot el que esteu fent. Com que de                                   

moment no ens podem trobar a l’aula, ens agrada molt veure com continueu jugant,                           

divertint-vos i sempre amb un somriure que anima a tothom! Això és molt                         

important, estar contents i cuidar-vos.  

Ara que comença a fer més bon temps, segur que us encoratgeu a sortir a passejar                               

de tant en tant, us heu fixat com canvia el paisatge a la primavera? Tot és més verd,                                   

surten les flors, es veuen molts insectes, hi ha més color, el sol brilla molt i, si pareu                                   

atenció, per la finestra escoltareu els ocells cantar.  

Nosaltres, des de casa nostra, us enviem molts ànims i moltes abraçades perquè                         

pensem molt en vosaltres i tenim moltes ganes de veure-us.  

Continueu així, cada setmana que passa, és una setmana més que ens acosta a                           

tornar a trobar-nos! 

Aquesta setmana us enviem un petó ben gran  
que el vent us farà arribar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Àrea de comunicació i llenguatge 

Llenguatge verbal i escrit 

Descripció de l’activitat 

1. Noms divertits! 

Aquesta setmana us proposem confegir els vostres noms amb material divers:           

retoladors, pals, gomes, colors, pedretes, joguines petites, etc… Es tracta d’anar           

reproduint les lletres del vostre nom amb aquests materials.  

Podeu utilitzar el nom escrit del vostre fill/a com a model, ha d’estar escrit amb lletres                

majúscules prou grans, per tal de què els infants puguin col.locar els objectes o elements               

a sobre de les lletres escrites, també ho podeu fer a sota del model del nom.  

Es pot començar per la lletra inicial, si veieu que els infants no els hi resulta complicat,                 

podeu anar reproduint la resta de lletres del nom. Més endavant, podeu fer l’activitat              

sense el model si veieu que ho poden fer. 

Us deixem alguns exemples:   

 

 



 

2. Aquesta lectura és per tu!  

Us animem a fer aquesta activitat que també us ha arribat per correu electrònic i està                

penjada a la pàgina web de l’escola. Es tracta de triar un conte, una poesia, un relat,... i                  

us graveu amb un àudio o amb un vídeo explicant-lo o llegint-lo per enviar-lo a les                

residències d’avis.  

● Si trieu fer un vídeo, no hi podeu sortir vosaltres! Podeu gravar el paisatge des del                

vostre balcó o finestra, podeu enfocar algun dibuix que hagueu fet, un quadre, els              

dibuixos del conte que surten al llibre… 

● Els vostres audios o vídeos es compartiran a la pàgina web de l’escola i s’enviaran               

a les diferents residències d’avis per acompanyar a qui hi sigui a passar millor els               

dies.  

● Heu d’enviar el vostre àudio o vídeo a: biblioteca@escolamasiperera.cat  

Llenguatge plàstic 

Descripció de l’activitat 

1. Celebrem el dia Mundial del Reciclatge. 
 

Diumenge 17 de Maig va ser el dia Mundial del Reciclatge, i aquesta setmana us               

proposem celebra-ho fent una manualitat amb material reciclat que tingueu per casa. 

Us animem a fer una llista dels vostres animals preferits i després busqueu deixalles per               

casa per fer la vostra col.lecció d’animals. Podeu fer servir pots de iogurt, oueres,              

ampolles, i tot el que tingueu per reutilitzar. 

Us deixem alguns exemples: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenguatge musical 

Descripció de l’activitat 

1. Cantem No ens desdibuixeu.  

Ja fa unes setmanes us vaig proposar escoltar la cançó No ens desdibuixeu penjada a la 

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

Aquesta setmana us proposo que feu d’artistes i us graveu mentre la canteu i que               

després envieu el vídeo (msellares@escolamasiperera.cat). No cal que la canteu sencera.           

Us deixo algunes idees: 

● Només l’estrofa que més us agradi /Només la tornada /Amb la música i la veu de 

fons/ Només amb la música de fons, fent servir la versió karaoke/ A capella, és a 

 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-desdibuixeu/
mailto:msellares@escolamasiperera.cat


 

dir, sense cap música de fons/ Amb algú que us acompanyi amb algun instrument 

(a la pàgina del projecte hi podeu trobar les partitures)/ Cantant-la al balcó per als 

vostres veïns/ Amb els vostres ninos com a públic/ Fent un videoclip divertit... 

2. Escoltem els diferents  sons de l’aigua. 

En aquesta activitat podem aprendre els diferents sons que es poden realitzar amb 

l’aigua. 

Preparem un cubell o un recipient amb 4 dits d’aigua, posem les mans dins i manipulem 

amb l’aigua per trobar els diferents tipus de sons, per exemple: remoure l’aigua 

suaument, xipollejar amb els dits, percudir-la suaument amb el palmell de la mà, agafar 

aigua amb una mà i deixar-la caure de nou... 

Àrea d'aprenentatge: Àrea de descoberta d'un mateix i dels altres 

Autonomia personal 

Descripció de l’activitat 

1. Paper a la paperera! 

Aquesta setmana us proposem l’hàbit de llençar els papers a la paperera.  

Podem aprofitar aquesta estona d’aprenentatge per treballar vocabulari de manera oral           

com: llençar, paper, paperera, contenidor blau, reutilitzar, reciclar, ... 

 

Aquí us deixem la cançó de la Dàmaris Gelabert: Paper a la paperera! per tal que podeu                  

anar practicant: https://youtu.be/ZToT2umn7mU 

 

 

https://youtu.be/ZToT2umn7mU


 

Psicomotricitat fina 

Descripció de l’activitat 

1. Objectes a sobre d’un dibuix! 

Busquem objectes petits per casa, per exemple: botons, taps de plàstic, clips, taps de              

suro, pedres, joguines petites, etc. Després, els posem a sobre d’un dibuix fet             

prèviament, en un full, cartolina o amb el material que tingueu. El dibuix pot ser: un                

espiral, diferents traços... Aquí us deixem unes fotografies de referència: 

 

 

 

Emocions 

Descripció de l’activitat 

1. Com em sento? 

Treballem l’expressió de la cara i la relacionem amb les diferents emocions: alegria,             

tristesa, por, ràbia, .... Dibuixem un nen o nena en un full o cartró. Podeu dibuixar-ho                

vosaltres o els nens i nenes. Després dibuixeu diferentes expressions en taps o en un tros                

de paper. Li expliquem al nen o nena una situació i li preguntem com es sentiria i quina                  

cara posaria. Exemple: Imagina’t que una nit et despertes perquè has tingut un malson.              

Quina emoció sents? Quina cara posaries? Posa el tap de la cara sobre el dibuix.  

 

 

 

 



 

 

Psicomotricitat 

Descripció de l’activitat 

1. Reciclem tots plegats 

La proposta d’aquesta setmana és d’expressió corporal. Es tracta d’imitar diferents           

situacions on s’hagi de reciclar. 

-Una granota que ha d’anar a tirar una ampolla de plàstic al contenidor. Pel camí li                

passen moltes coses: s’adorm, fa un salt i va a parar a una zona tota enfangada, després                 

es fa mal a la cama i finalment tira l’ampolla de plàstic al contenidor. 

-Una serp. El préssec que s’ha menjat per esmorzar n’ha deixat el pinyol. Es tracta de                

reptar fent la serp, tot i que hi ha moltes roques (es posaran objectes que s’hagin                

d’esquivar). Una vegada arriba, no pot tirar el pinyol perquè el contenidor està molt              

amunt. Ha d’avisar el seu amic ocell perquè li tiri el pinyol (imitar l’ocell que arriba volant i                  

tira el pinyol de préssec). 

-Un nen/a que té el superpoder que quan està respirant, totes les deixalles van al               

contenidor que toca.  Per fer-ho bé s’haurà d’imitar aquest nen/a. 

Activitats de relaxació: 

Posició estirada i mans a la panxa per notar com aquesta s’infla. Ulls millor tancats. Quan                

s’agafa l’aire es fa pel nas i amb silenci, i quan es treu s’imita el soroll d’una abella:                  

zzzzzzzzzzzzzzzz.  Fer-ho unes 5-10 vegades. 

 



 

Àrea d'aprenentatge: Àrea de descoberta de l'entorn 

Llenguatge matemàtic 

Descripció de l’activitat 

1. Joc de categories 

Us proposem elaborar un joc per classificar segons diferents categories: relació           

quantitat-grafia, gran-petit, sumes, formes geomètriques … Aquí us deixem l’enllaç del           

vídeo explicatiu: https://photos.app.goo.gl/wgBdUB2di1UypJLJ7 

  

Joc simbòlic 

Descripció de l’activitat 

1. La perruqueria 

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

el racó de la perruqueria.  

Podeu fer servir estris de casa vostra que tingueu al lavabo. 

Us proposem treballar: 

- Els rols socials implicats (la perruquera, el perruquer, la clienta, el client). 

- El vocabulari (la perruqueria, el sabó, el raspall, la pinta, l’assecador, cabells llisos,             

cabells arrissats, tisores  …). 

- Les formes socials que s’estableixen (Bon dia, si us plau, gràcies, tinc hora per              

tallar-me els cabells, vull un pentinat recollit, …). 

 

https://photos.app.goo.gl/wgBdUB2di1UypJLJ7


 

 

 

 

 

 

 

 

PLOU POC,  

PERÒ PEL QUE PLOU, 

PLOU PROU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La solució a l’endevinalla de la setmana passada era: LA  MÀ.  

 

 

 

 

  
 

 
 
 Vaixells de gel   

 

  

 

 

 

 

 

 



 
Aquest joc consisteix en fer una cursa de vaixells. Per confeccionar el vaixell necessitem fer               

glaçons. Mentre es congelen, fem una vela amb un tros de paper i la pintem. Quan els                 

glaçons estiguin gairebé gelats, hem d’afegir una canya, un bastonet, un pal,… on             

col·locarem la vela. Ara que ja tenim els vaixells, els posem a surar a la banyera, a una                  

galleda,… i bufem perquè el nostre arribi el primer.  

Si voleu podeu fer els glaçons de colors amb colorant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
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 
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