
 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ INFANTIL 

 
 
Curs: P3 
 
Data: 09  de Juny de 2020 
 
Hola PORQUETS i VAQUES, com esteu? 

Sembla mentida, qui ens ho havia de dir que acabaríem el curs a distància. Però                             

aquí estem, a la recta final del curs i fent tasques des de casa. Sabem que aquesta                                 

situació s’ha allargat més del que havíem pensat, que per a tots s’està fent feixuc no                               

poder venir a l’escola, veure’ns i fer la feina tots els companys i companyes plegats a                               

l’aula. Però sabem que sou molt valents i valentes, que esteu treballant molt a casa i                               

que continueu fent tasques per no oblidar tot allò que hem après a l’escola. Tots hem                               

descobert una part de nosaltres molt creativa i hem après a REINVENTAR-NOS!!  

FAMÍLIES SOU GENIALS!!  
Us seguim animant a enviar-nos les activitats que feu a casa, ens encanta                         

veureu-les! Vinga ànims, l’estiu està molt a prop!! 

 

Us enviem molts petons i abraçades, 
 us enyorem molt!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Àrea d'aprenentatge: Àrea de comunicació i llenguatge 

Llenguatge verbal i escrit 

Descripció de l’activitat 

1. Les vocals 

Treballem el so /O/.  

Busquem objectes per casa que tinguin el so /O/, (per exemple: olla, ous, poma, color,               

botó, foto, ...). 

 

Llenguatge plàstic 

Descripció de l’activitat 

1. Dibuixem ombres 

Us proposem que, ara que venen dies de sol i calor, aprofiteu el sol per dibuixar ombres.                 

Podeu dibuixar ombres d’objectes, d’animals, de persones,.... Poseu l’objecte a sobre           

d’un full de cara al sol, busqueu la seva ombra i, amb un llapis, resseguiu la seva silueta.  

 

 



 

Llenguatge musical 

Descripció de l’activitat 

1. Percussió i música amb el cos.  

La proposta d’aquesta setmana és fer percussió amb el vostre cos, una manera diferent              

de fer música. Podeu crear molts sons amb el vostre cos, per exemple: picant de mans,                

tocant-nos la panxa, picant sobre les cuixes, picant de peus, posant el palmell de la mà                

davant la boca i bufant simulant el so del vent,... amb tots aquest sons també podem fer                 

diferents intensitats (fort, fluix/ ràpid, lent...). Us animo a provar tots els sons que pot fer                

el vostre cos, ja veureu tots els  instruments que teniu!  

Podeu acompanyar amb els sons del vostre cos una cançó que us agradi.  

Aquí teniu alguns exemples de sons que podem fer amb el nostre cos.  

En aquest enllaç podeu veure com podem acompanyar una cançó amb la percussió del              

cos.  

https://www.youtube.com/watch?v=zkgYMgMN9_U 

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

Autonomia personal 

Descripció de l’activitat 

1. Ens relaxem 

Aquesta setmana us proposem l’hàbit de relaxar-nos. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=zkgYMgMN9_U


 

com: ens estirem o ens assentem, estem tranquils, escoltem música relaxant, respirem            

profundament… 

 

Aquí us deixem la cançó del grup Xiula: Deshanti mantra per tal que podeu anar                

practicant: https://youtu.be/3Gg1ljTBrm4 

Grafomotricitat 

Descripció de l’activitat 

1. Traç vertical 

Practiquem el traç vertical de dalt a baix, de manera vivencial. En un tros de cartró (de                 

galetes, de sabates, …) fem forats, introduïm unes cordes de diferents llargades (cordills             

de sabates, llanes, …) i lliguem els extrems. L’activitat consisteix en estirar les cordes de               

dalt fins a baix exercitant el traç vertical de manera vivencial. 

Aquí us deixem el vídeo explicatiu de l’activitat:        

https://photos.app.goo.gl/V5MBhKWiHAf656466 

 

 

 

https://youtu.be/3Gg1ljTBrm4
https://photos.app.goo.gl/V5MBhKWiHAf656466


 

Emocions 

Descripció de l’activitat 

1. Estimem. 

Us proposem visionar el vídeo del conte: “Endevina com t’estimo” per parlar del             

sentiment de l’amor.  

 

Aquí us deixem l’enllaç del conte: 

https://www.youtube.com/watch?v=LBtMKCxSsWE&feature=youtu.be  

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

Després ensenyem als nens i nenes aquestes imatges i fem junts una reflexió sobre              

l’amor. Demanem als infants que ens expliquin a qui estimen i què fan per demostrar               

l’amor (petons, abraçades, …) 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LBtMKCxSsWE&feature=youtu.be


 

 

 Per acabar, els demanem que facin un dibuix d’ell/a i les persones que estimen. 

Psicomotricitat 

Descripció de l’activitat 

1. Joc del mirall 

En primer lloc, els infants es miren a un mirall que tinguin a casa. Es tracta de mirar-se bé                   

i anar fent moviments molt a poc a poc però sense deixar de mirar-se. 

Què es pot fer? obrir la boca, fer ganyotes, imitar a diferents animals, apropar-se i               

allunyar-se (observar com el nen/a es fa més gran quan s’apropa i més petit a               

l’allunyar-se), anar cap a un costat i cap a l’altre… 

La segona part del joc és jugar al mirall amb una persona adulta. La persona adulta                

comença a fer moviments molt a poc a poc perquè l’infant el pugui imitar bé. 

Què es pot fer? Rodones amb els braços, ganyotes, desplaçar-se de diferents maneres,             

assentar-se, estirar-se... 

 

Llenguatge matemàtic 

Descripció de l’activitat 

 



 

2. A dalt / a baix 

Aquesta activitat és un joc que podeu fer tant al carrer com a casa. L’objectiu és practicar                 

el concepte a dalt/ a baix de manera lúdica i vivencial.  

Per exemple: ens posem a dalt de l’escala/ a baix de l’escala, a dalt de la vorera/ a baix de                    

la vorera, a dalt del tronc/ a baix del tronc, a dalt de la cadira / a baix de la cadira (no                      

confongueu amb els conceptes de a sobre/ sota). 

 

Joc simbòlic 

Descripció de l’activitat 

1. El/la massatgista 

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

el racó del massatgista.  

Us proposem treballar: 

- Els rols socials implicats (el massatgista / la massatgista, el pacient/ la pacient).  

- El vocabulari (massatge, llitera, suau, fort, pessigolles, esquena, mans, plomes,          

pilotes, ... ). 

- Les formes socials que s’estableixen (Bon dia, si us plau, gràcies, estiri’s a la llitera,               

relaxi’s, respiri tranquil.lament, massatge suau, massatge fort,  …). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

La solució a l’endevinalla de la setmana passada era: L’AVIÓ.     

 

 

 

 

 

 

 

 El joc del telèfon.    

 



 

                                       
El joc consisteix en transmetre una paraula oralment. Ens col·loquem un al costat de l’altre. 

El primer xiuxiueja una paraula a cau d'orella a la persona que té al costat i aquest la diu al 

de l’altre costat, i així fins a arribar al final.  L’últim ha de dir en veu alta allò que ha sentit.  

 
 
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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