
 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ INFANTIL 

 
Curs: P4 
 
Data: 26 de maig de 2020 
 
Hola ORQUES i PEIXOS VOLADORS. 

Nosaltres continuem pensant molt en vosaltres i, per això, us continuem proposant                       

activitats que esperem us agradin molt i us facin passar una bona estona.  

Recordeu que és molt important ser feliços i estar envoltats d’amor i estima!  

Per això, us deixem una recepta molt fàcil de cuinar i que creiem que heu de tastar: 

 

LA NOSTRA RECEPTA 

- 2 kg d’afecte 

- 3 kg d’abraçades 

- 4 kg de paciència 

- 8 petons 

- 9 t’estimo 

- unes quantes carícies 

Barrejar-ho tot amb sentiment i servir cada dia! 

 
US ESTIMEM MOLT!!!! 

 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Àrea de comunicació i llenguatge 

Llenguatge verbal i escrit 

Descripció de l’activitat 

1.  Conte: La corona de l’àliga 

Escoltem el conte de: La corona de l’àliga, de l’autora Joana Raspall i la il·lustradora Núria                

Giralt, de l’editorial Vilatana. Aquest conte ens l’explica el Joan Sàbat, mestre de l’escola              

durant molts anys i actualment jubilat. 

Aquí us deixem l’enllaç on podeu visionar el vídeo del conte:           

https://youtu.bBue/doI44fyZecI 

 

Adjunt en aquest correu trobareu un pdf amb les imatges del conte.  

Us proposem un seguit de preguntes a fer als vostres fills/es després d’haver escoltat la               

història: A qui volien fer reina? Qui va fer la corona de l’àliga? Amb quines pedres estava                 

feta la corona? Què li va passar a la corona quan va caure a terra? Qui es va emportar la                    

pedra de la corona? Qui la va recuperar? Què li va passar al colom a l’ala quan es va                   

barallar amb la garsa? Tu com hauries ajudat a l’àliga? Com t’hauries sentit si t’hagués               

passat el mateix que a l’àliga? 

  

 

https://youtu.be/doI44fyZecI


 

2.  Fem rimes.  

Seguim practicant les rimes amb aquest joc. Llegiu les frases i els nens i nenes han de                 

completar la rima. Poseu èmfasis en les paraules rimades. En el cas que els costi trobar la                 

rima, els podeu ajudar fent que triïn entre les dues paraules.  

Exemple: Els llegim la frase: Corre, corre, cavall, corre muntanya.... i els preguntem amb              

quina paraula rima cavall, amunt o avall? La resposta que han de donar és avall. 

 

*Corre, corre, cavall, corre muntanya... (avall- amunt)  

*La Maria duu un clavell en el ... (coll- cabell)  

*Un mosquit petit, petit s’ha ficat a dins del... (llit- got)  

*L’ocell fa piu, piu i vola cap al... (arbre- niu)  

*Al prat hem vist una vaca que era molt... (maca -grossa)  

*Quan plou, s’amaga el cargol sota una... (enciam-col)  

*Mentre comptem fins a nou, la gallina posa un.. (ou- poll)  

*A dalt del terrat, s’ha fet un... (castell-forat)  

*Porta la jaqueta dintre la... (maleta- motxilla)  

Llenguatge plàstic 

Descripció de l’activitat 

1. Miró.  

Us proposem que aquesta setmana sigueu pintors i pintores com en Joan Miró, pintor              

que ja hem treballat a la classe i que els nens i nenes coneixen. Us deixem el quadre de la                    

sèrie “Constel·lacions” (1931-1941) perquè us fixeu molt bé en els elements que hi ha              

dibuixats: punts, ulls, triangles, formes que s’uneixen per línies, llunes, estrelles, ... 

 



 

     

Sèrie “Constel·lacions”   (1931-1941)  

Us animem a que sigueu creatius i pinteu el vostre propi quadre de constel·lacions fent               

servir els elements que utilitzava Miró. Podeu fer el quadre amb colors, retoladors,             

pintura, … Us animem a que ens envieu les vostres obres d’art. Aquí teniu un exemple:  

 

Llengua anglesa 

Descripció de l’activitat 

1. Hello song! Let’s sing the song that you learnt in class. 

(Cançó Hello! Cantem la cançó que vas aprendre a la classe) 

https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs


 

2. Emotions and Feelings are very important. Let’s review them once again. Listen to             

the song and draw the faces on the heads below. 

(Les emocions i sentiments són importants. Repassem-los un altre cop- Escolta la cançó i              

dibuixa les cares en els caps següents.) 

https://youtu.be/l4WNrvVjiTw 

 

                     HAPPY (content)                         ANGRY (enfadat) 

 

                    SCARED (espantat)                        SLEEPY (endormiscat) 

Llenguatge musical 

Descripció de l’activitat 

1. Escoltem els sons que ens envolten.  

Aquesta setmana us animem a posar atenció als sons que entren per les finestres de casa                

vostra. Seieu d’esquena a alguna finestra de casa i escolteu els sons que se senten des del                 

carrer. Imagineu-vos l’animal, objecte o persona que produeix el so i feu-ne un dibuix.              

Ens podeu enviar un vídeo o una foto dels vostres dibuixos!  

 

 

 

https://youtu.be/l4WNrvVjiTw


 

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

Autonomia personal 

Descripció de l’activitat 

1. Hàbits de relació social i convivència. 

Aquesta setmana us proposem que treballeu els hàbits de relació social i convivència: 

- Dirigir-se i contestar a l’adult amb respecte.  

- Saludar, donar les gràcies.  

- Saber mantenir una petita conversa, respectant els torns de paraula. 

- Compartir les coses.  

 Com els podeu ajudar?   

- Buscar el temps i l’espai adient perquè el nen/a pugui comunicar-se. 

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

Esquema corporal 

Descripció de l’activitat 

1. Les cames i els peus.  

La Mica ens convida a continuar coneixent les parts del nostre cos. Aquesta setmana              

treballarem les cames i els peus.  

En primer lloc, fem un seguit de preguntes: 

Quantes cames tens?, Quants peus?, Què hi ha als peus? (dits i ungles), Per què               

serveixen? Què ens podem posar a les cames i als peus? (genolleres, pantalons, faldilles,              

sabatilles d’estar per casa, xancletes, botes d’aigua, …) 

Us deixem aquestes propostes per fer amb els vostres peus i cames.  

- Fer massatges a les cames i als peus. Anem anomenant les diferents parts (cuixa, 

genoll, turmell i dits).  

- Fer diferents desplaçaments caminant de puntetes i de talons. 

- Agafar petits objectes del terra amb els peus i aixecar-los. (Podeu posar-los dins 

un recipient)  

 



 

                     

 

   

  

Us deixem la “Cançó del cos ” que cantem tots junts amb la Mica. 

https://www.youtube.com/watch?v=RFNG5ccI9IQ  

Psicomotricitat 

Descripció de l’activitat 

1. Busca la casa dels animals! 

Hi ha 5 animals diferents: ocell, serp, granota, cangur, peix, cranc.  

Heu d’escollir un espai de la casa a on fer l’activitat: habitació, menjador…i el lloc on                

trieu hi haurà 5 espais diferents que serà la casa de cada animal. L’adult serà l’encarregat                

de dir on és la casa dels animals.  

 En primer lloc només s’ha de donar la consigna d’on es troba l’ocell i la serp. 

Quan es digui “ocell”, l’infant haurà d’anar a la zona de l’ocell i imitar-lo. “Serp”; en                

 

https://www.youtube.com/watch?v=RFNG5ccI9IQ


 

aquest cas haurà de fer el mateix però a la zona de la serp. Quan l’adult nota que els                   

infants dominen els 2 espais, haurà d’afegir un 3r espai per un 3r animal, en aquest cas la                  

“granota”. 

És molt important tenir clar que només es pot afegir un animal més quan l’infant domina                

perfectament els espais dels altres animals. És preferible que no s’acabi la llista abans              

que el nen/a no integri els diferents espais. 

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

Llenguatge matemàtic 

Descripció de l’activitat 

1. Traç dels nombres.  

Fixeu-vos bé en la graella i busqueu tots els nombres que són iguals. Després repasseu               

cada nombre d’un color. Exemple: tots els nombres 1 de color vermell, els nombres 2 de                

color verd, … 

  

Podeu fer servir aquest model o el podeu copiar en un full. 

 

 

 

 



 

Joc simbòlic 

Descripció de l’activitat 

1. L’oficina  

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

el racó de la l’oficina.  

Us proposem treballar: 

- Els rols socials implicats (el secretari / la secretària, el client/ la clienta, el cap / la                 

cap). 

- El vocabulari (el telèfon, l’ordinador, la llibreta, la comanda, el catàleg, ... ). 

- Les formes socials que s’estableixen (Bon dia, si us plau, gràcies, voldria reservar,             

tinc una comanda, …). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

        TRES     GOTETES        PLUJA         CARGOL        BANYA              SOL  

  

 

 
 

 



 
Aquesta setmana us proposem que endevineu el personatge d’un conte. Us deixem les 

següents pistes: 

- És una persona. 

- El seu cabell és ros. 

- Porta un llaç al cap. 

- Porta un cistell. 

QUIN PERSONATGE ÉS?                                                         SOLUCIÓ:  LA CAPUTXETA VERMELLA    
 

  

 
 
 

Terra, mar i aire 

 

 

 
Abans de començar a jugar hem de delimitar 3 espais: un serà el mar, un altre la terra i el                    

darrer l’aire. Podem delimitar els espais amb cordes, pals d’escombra, …  

Per començar a jugar assignem les paraules mar, terra i aire a l'espai. Per exemple, el terra                 

el situarem on està la línia, el mar a la dreta i l'aire a l'esquerra. 

Tot seguit, un membre de la família que s’encarrega d’anar dient les paraules: “mar, terra o 

aigua”. La resta es col·loca en una fila i es desplacen seguint les instruccions. Quan algú 

s’equivoca, queda eliminat. 

 

Variants: - Podem anar dient cada vegada més de pressa les paraules. 

- Podem reduir la dificultat delimitant només dos espais (mar i terra). 

 

 



 
 
 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,   

esperem retrobar-nos aviat, us enyorem!  
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