
 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ INFANTIL 

 
Curs: P4 
 
Data: 19 de maig de 2020 
 
Hola ORQUES i PEIXOS VOLADORS. 

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. Inventem un conte. 

Aquesta setmana la marieta Joanina us proposa que us inventeu un conte a partir d’un 

quadre de Miró: “Les escales com roda de foc travessen el blau” (1953) 

                          

Primer fem una observació detallada del quadre i ens fixem en els seus elements. Després 

ens inventem un conte a partir de les figures que hi ha al quadre. Els podem ajudar amb 

algunes preguntes inicials com: 

Qui deuen ser? 

Què deuen fer? 

On van o d’on venen? 

Tenen amics, pares, germans? 

Què els agrada fer? 

Segur que surten grans històries! 

2. Aquesta lectura és per a 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: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Llengua anglesa 

Descripció de l’activitat 

1. May 17th is the Global Recycling Day. Let’s take care of our planet Earth! During               

this week, we are going to count how many trash we produce and we will sort it                 

out. You can TICK ✓ every time you throw trash in each bin in the table below.                 

And at the end of the week, you count the total. Remember to count in English! 

(El 17 de maig és el Dia Internacional del Reciclatge. Cuidem el nostre planeta Terra!               

Durant aquesta setmana contarem quanta brossa produïm i la separarem. Pots posar un             

TICK✓ cada vegada que llenceu brossa a cada contenidor a la taula següent. I al final de                  

la setmana contarem el total. Recorda contar en Anglès! 

 

 GLASS

 

PLASTIC+TIN

 

PAPER

 

ORGANIC

 

TICKS     

TOTAL     

2. You can also listen to the Recycling song. 

(També pots escoltar la cançó del reciclatge cantada per  “The Kiboomers”.) 

https://www.youtube.com/watch?v=AOvcW8l3RzE 

 

#stayathome 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AOvcW8l3RzE


 

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 

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. Hàbits d’higiene. 

Aquesta setmana us proposem que treballeu els hàbits d’higiene. 

Què poden fer els nens i nenes?   

- Rentar-se les mans i la cara. 

- Rentar-se les dents. 

- Començar a pentinar-se.  

 

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


 

- Fer pipi abans d’anar a dormir. 

- Anar al vàter quan calgui i tirar la cadena. 

-Començar a dutxar-se sol (amb supervisió dels pares). 

- Ser conscient que s’han embrutat. 

Com els podeu ajudar? 

- Donant suport a l’infant en el moment que faci aquestes tasques.  

- Que us vegin a vosaltres com el propi model a seguir. 

Grafomotricitat 

Descripció de l’activitat 

1. Grafisme creatiu. 

Treballem el traç diagonal. Donem als nens i nenes un full amb un  cercle petit al mig 

dibuixat i diferents punts al voltant. Han de fer línies diagonals de diferents colors,  des 

del centre cap a cadascun dels punts. 

                         

 

Podeu fer-ho amb colors, pintura, ceres, …  

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. Recollim joguines 

La proposta d’aquesta setmana és la següent: agafeu 10 objectes, joguines o variar             

objecte/joguina (han de ser de diferent mida). Es tracta d’escampar-ho tot pel menjador.             

Tindreu una caixa i a la senyal s’hauran de recollir de diferents maneres (en cada viatge                

només es pot agafar un objecte/joguina). Una vegada desades, es torna a escampar tot i               

es juga de nou. 

-Imitar una granota: es tracta de desar els objectes/joguines de més petita a més gran. 

-Imitar a un gat/a: es tracta de desar els objectes/joguines de més gran a més petita. 

-Trieu uns 5 objectes o joguines i els escampeu pel menjador. Només es poden tocar amb                

la mà en el moment d’agafar-los i deixar-los a la caixa. Durant el transport no es poden                 

agafar amb la mà. 

 

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

Llenguatge matemàtic 

Descripció de l’activitat 

1. Sèries amb material de rebuig.   

Fa unes setmanes us vam demanar que guardéssiu tubs de paper de cuina, tubs de paper 

 



 

de vàter i taps de plàstic. Us proposem fer sèries amb tots aquests elements. Us deixem 

uns models perquè els pogueu reproduir.  

Sèries GRAN-PETIT (2 elements) 

 

Sèries PETIT-GRAN o BLANC-BLAU (2 elements)  

 

Sèries TUB PAPER VÀTER- TAP- TUB PAPER CUINA (3 elements)  

 

També podeu inventar-vos altres sèries de dos o tres elements amb diferents materials.  

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, …). 

 

 
 
 
 

 

PLOU POC,  

PERÒ PEL QUE PLOU, 

PLOU PROU. 

 

 

 



 
 
 
 
   

 Aquesta setmana el Bombeta us proposa que endevineu un element 

molt important per respectar i cuidar el medi ambient. Us deixem les següents pistes: 

 

- El Cuc Vermi és el meu amic. 

- A la classe m’ompliu  a l’hora d’esmorzar. 

- M’agraden les pells de plàtans, cors de poma , llavors de mandarina.... 

- Sóc de color marró. 

 

QUÈ ÉS?                                                         SOLUCIÓ:  CONTENIDOR  DE LA BROSSA ORGÀNICA  

 

  

 
 
  

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   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 

 
ORQUES I PEIXOS VOLADORS,   

us felicitem pel vostre esforç!  
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