
 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ INFANTIL 

 
 
Curs: P3 
 
Data: 02 de juny de 2020 
 
Hola PORQUETS i VAQUES, com esteu? 

Sembla que ara sí que ha arribat el bon temps, ja heu començat a fer activitats per                                 

remullar-vos una miqueta? Esperem que tots i totes estigueu bé. Ens encanta                       

continuar veient totes les activitats que aneu fent, però sobretot aquesta setmana                       

us volem donar les gràcies pel vídeo que heu fet les famílies: gràcies per ser-hi!. En                               

aquests moments en els que estem separats per pantalles i telèfons i on es fa tan                               

difícil tenir un feedback directe i veure’ns, ens omple d’orgull i tendresa que                         

estigueu contents i contentes amb la nostra tasca de docents.  

 

 

Mil gràcies a tots i a totes,  

ens ha arribat al cor!!! 
 

 

 

 

GAUDIU, JUGUEU, APRENEU I DIVERTIU-VOS MOLT!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Àrea d'aprenentatge: Àrea de comunicació i llenguatge 

Llenguatge verbal i escrit 

Descripció de l’activitat 

1. Joc de rimes 

Aquest joc consisteix en identificar imatges que rimin, és a dir, que acabin igual. En               

aquest cas, que acabin com: /-OL/. Les imatges són: cargol, parasol, piruleta, col, llapis,              

gol, mussol, sol i ós.  

Per exemple: acaba  /-ol/ > gol 

 

 

 



 

Llenguatge plàstic 

Descripció de l’activitat 

1. Fem creacions amb diferents elements 

Us suggerim de fer una creació amb diferents materials. Ara que podeu sortir a passejar,               

anar pel bosc, al camp … podeu recollir diferents elements naturals com poden ser:              

fulles, pinyes, sorra, pedres, branquillons, elements que trobeu per terra... La idea és que              

amb tot el material que aneu recollint feu la vostra pròpia creació, com per exemple: un                

vaixell amb branques i fulles, crear animals o personatges amb fulles, etc. 

En el cas, que no tinguessiu l’opció de tenir aquest material a casa, ho podeu fer també                 

utilitzant material de rebuig (taps de plàstic, rotllos de paper wc, taps de suro…).  

Aquí us deixem unes imatges de referència. Segur que vosaltres tindreu encara millors             

idees! Només cal una mica d’imaginació i creativitat! 

ATENCIÓ: Recordeu ser molt respectuosos amb el medi! 

 



 

Llenguatge musical 

Descripció de l’activitat 

1. Ballem la dansa: Els soldats 

Aquesta setmana us proposo moure el cos i  ballar la dansa Els soldats. 

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1470101__48_110522.mp3 

Es pot ballar individualment o amb les persones que hi hagi a casa, en aquest cas ens                 

col·locarem en fila india. Haurem d’imaginar que som uns soldats, quan soni la cançó              

anirem caminant seguint la pulsació de la cançó quan aquesta digui “gira Martí” la fila               

haurà de girar i canviar de direcció, així el que fa de cua de la fila passa a ser el primer.  

2. Ens inventem una dansa!  

Busqueu una cançó que us agradi i us inventeu una dansa/coreografia al vostre estil, fent               

els passos que us agradin!  

M’encantarà veure com balleu! Animeu-vos i envieu els vídeos al meu correu! 

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

Autonomia personal 

Descripció de l’activitat 

1. Mengem sa 

Aquesta setmana us proposem l’hàbit de menjar sa, tal com ens ensenya el Capità              

Vitamines a l’escola! 

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

com: menjar, sa, verdura, peix, fruita, aliments saludables, … 

 

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1470101__48_110522.mp3


 

Aquí us deixem la cançó del grup Xiula: : Verdura i Peix, per tal que podeu anar                  

practicant: https://youtu.be/BhzKBiN2bBI 

Psicomotricitat fina 

Descripció de l’activitat 

1. Enrosquem i desenrosquem 

Aquesta setmana us proposem recopilar diferents pots amb taps de rosca que tingueu             

per casa. Desenrosqueu tots els pots, barregeu els taps i … torneu a enroscar cada tap                

amb el seu pot. Bona recerca! 

 

Psicomotricitat 

Descripció de l’activitat 

1. Troba les joguines! 

La proposta d’aquesta setmana consisteix que la persona adulta amagarà 5 joguines pel             

menjador o l’habitació que vulgui. L’infant les ha de trobar, recollir-les i portar-les al mig               

del menjador, habitació…Tot i que l’infant anirà caminant a buscar les joguines s’aniran             

donant consignes: serp (l’infant ha de trobar les joguines estirat a terra com una serp.               

Cangur, l’infant haurà de fer el cangur. Granota, l’infant en aquest cas saltarà com una               

granota. Caminar, es camina, i seguir així fins que troba totes les joguines. Si es va molt                 

ràpid es pot fer una segona partida. 

La segona proposta és de relaxació. L’infant s'estira a terra amb els ulls tancats i les mans                 

 

https://youtu.be/BhzKBiN2bBI


 

a la panxa i ha de fer unes 5-10 respiracions profundes i ha de notar com la panxa s’infla i                    

es desinfla. 

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

Llenguatge matemàtic 

Descripció de l’activitat 

1. Formes geomètriques: el cercle 

Us proposem que feu d’investigadors i investigadores i busqueu, per casa, objectes que             

tinguin forma circular (rodona). Per exemple: botons, taps, plats, pots, … 

Després, poseu aquests objectes a sobre d’un full i resseguiu la seva silueta.  

Finalment,  podeu jugar a endevinar quina circumferència pertany a cada objecte.  

Aquí us deixem l’enllaç del vídeo explicatiu:  

https://drive.google.com/file/d/1eOlNp-U1zr2JiliI5RWnVwPpIl8W-YA3/view?usp=sharing 

 

Joc simbòlic 

Descripció de l’activitat 

1. L’escola 

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

el racó de la l’escola. 

Us proposem treballar: 

- Els rols socials implicats (el mestre / la mestra, l’alumne / l’alumna, el conserge /               

la conserge, …). 

 

https://drive.google.com/file/d/1eOlNp-U1zr2JiliI5RWnVwPpIl8W-YA3/view?usp=sharing


 

- El vocabulari (la classe, les joguines, els llapis, la pissarra, el guix, els contes, ...). 

- Les formes socials que s’estableixen (Bon dia, si us plau, gràcies, quin dia és avui?               

avui farem una activitat de …, jugarem a …, … ). 

 

 

Descobrim 

Descripció de l’activitat 

1. Tres dibuixos en un! 

Aquesta setmana us proposem fer tres dibuixos idèntics només dibuixant una vegada.            

Com? Us ho expliquem a continuació: 

- Primer necessiteu un tub de paper de vàter o similar per fer de suport. 

- Al voltant del tub hi heu d’enganxar tres retoladors o colors de fusta amb cinta               

adhesiva, de manera que les puntes quedin una mica per fora del tub i ben               

alineades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Llavors agafeu un full i podeu començar a dibuixar. Veieu com el mateix dibuix us               

surt igual i amb tres colors diferents? 

 

 

 

 

 

 

 

L’EMBARBUSSAMENT! 

 

NOU NOUS I UNA NOU SÓN DEU NOUS. 

 

 

 

  

 

 

 

La solució a l’endevinalla de la setmana passada era:     EL CUC.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

JOC:  FEM MÍMICA  

                                                      

  

El joc consisteix en endevinar una paraula utilitzant moviments i expressions de la cara i el                

cos. Sense parlar ni fer soroll!  

En primer lloc, triarem una persona que l’anomenarem el mim. Mentre aquest fa mímica la               

resta de participants han d’endevinar la paraula què ha pensat el mim.  

 



 
Abans de començar s’ha de triar la temàtica de les paraules: animals, oficis, accions, esports,               

… La persona que encerti la paraula passa a ser el mim.    

 
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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