
 
PROPOSTA   TASQUES   ESCOLARS   -   EDUCACIÓ   INFANTIL  

 
Curs:   P4  
 
Data:   9   de   juny   de   2020  
 
Hola    ORQUES    i      PEIXOS   VOLADORS ,   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. Traç   de   les   vocals.  

Repassem  el traç  de  les  vocals que  hi  ha  dins  el  rectangle,  cada  vocal  d’un  color  diferent.                  

Ara   haurem   de   buscar   totes   les   vocals   iguals   i    repassar-les   del   mateix   color .  

Exemple:  Si  heu  triat  el  color  vermell  per  la  lletra  A,  totes  les  lletres  A  s’han  de  resseguir                   

de   color   vermell.   

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

   

 



 

Llenguatge   plàstic  

Descripció   de   l’activitat  

1. Trencaclosques.  

Elaborem  un trencaclosques de  l’animal  de  la  nostra  classe.  Els  nens  i  nenes  primer  han                

de pintar el  dibuix,  i  després retallar el  rectangle  exterior  i  les  línies  ver�cals.  A                

con�nuació   el   muntem   com   si   fos   un   trencaclosques   i   l’ enganxem    en   un   full   en   blanc.   

  

     

 



 

Una  altra  proposta  és  que  els  nens  i  nenes  facin  la  mateixa  ac�vitat  però  amb  un  dibuix  fet                   

per   ells/es.   

Llengua   anglesa  

Descripció   de   l’activitat  

1. Donkey  is  very  happy!  It  is  5  years  old  and  is  very  HUNGRY!  Let’s  feed  it                 

some   fruit.   Draw   the   fruit   Donkey   wants   to   eat.  

(El  Donkey  està  molt  content!  Ja  té  5  anys  i  té  molta  GANA!  Donem-li  fruita.  Dibuixa  la                  

fruita   que   el   Donkey   vol   menjar.)  

 

DAY   1  ONE   APPLE  
 

 

DAY   2  THREE  
PEARS  

 

DAY   3  FIVE  
BANANAS  

 

DAY   4  TWO  
ORANGES  

 

DAY   5  SIX  
TOMATOES  

 

 



 

DAY   6  SEVEN  
APPLES  

 

DAY   7  TEN  
BANANAS  

 

 

NUMBERS:  

 

               FRUIT:  

ORANGE                 BANANA   

APPLE               PEAR                TOMATO  

 

 



 

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.   

h�ps://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. Hàbit   de   seure   bé.   

Aquesta   setmana   us   proposem   que   treballeu   l’ hàbit   de   seure   bé:   

-   Seure   a   terra   amb   les   cames   creuades   com   els   indis.   

 

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


 

-   Seure   a   la   taula   amb   l’esquena   recta,   recolzada   en   el   respatller,   i   amb   els   peus   posats   a  

terra   o   al   reposapeus.   Els   avantbraços   reposats   a   sobre   de   la   taula.  

Com   els   podeu   ajudar?    

-   Intentar   que   el   mobiliari   sigui   adequat   a   la   seva   alçada.  

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

2. Aquí  us  deixem la  cançó  “Seure  bé”  de  la  Dàmaris  Gelabert  per  tal  que  podeu                

anar   prac�cant.    h�ps://www.youtube.com/watch?v=60ZHpztIO7Q   

Esquema   corporal  

Descripció   de   l’activitat  

1. El   nostre   cos.   

La  Mica  ens  proposa  que  fem  una representació  del  nostre  cos  amb  diferents  materials.               

Podeu  u�litzar  roba,  pedres,  pals,  llana,  cordills,  botons,  papers  de  colors,  …  Segur  que               

ens   sorprendreu   amb   les   vostres   creacions!   

                

 

https://www.youtube.com/watch?v=60ZHpztIO7Q


 

                  

  

Emocions  

Descripció   de   l’activitat  

1. Es�mem.  

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

sen�ment   de   l’amor.   

 

Aquí   us   deixem   l’enllaç   del   conte:  

h�ps://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  es�men  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   es�men.  

Psicomotricitat  

Descripció   de   l’activitat  

1. Joc   del   �tella  

L’infant   és   un   �tella   i   la   persona   adulta   és   la   �tellaire   (persona   que   mou   el   �tella).   

El  �tella  té  tot  de  fils  invisibles  i  el  �tellaire  és  el  que  mou  aquests  fils.  El  �tellaire  ha  de                     

marcar  el  moviment  que  fa  molt lentament  i  de  manera exagerada perquè  el  �tella               

(nen/a   pugui   fer   el   moviment).  

Què  es  pot  fer? El  �tellaire  alça  els  fils  dels  braços  del  �tella,  i  el  nen/a  va  movent  els                    

braços  a  par�r  del  què  fa  el  �tellaire  (obrir,  tancar,  es�rats,  flexionats,  un  braç  sobre  el  cap                  

 



 

i  l’altre  a  la  panxa…),  el  �tellaire  també  pot  jugar  amb  les  cames,  pot  fer  rodolar  el  �tella                   

movent   els   fils,   que   el   �tella   doni   voltes,   que   camini…  

Important: Quan  es  vol  jugar  amb  una  altra  part  del  cos  del  �tella  s’ha  de  deixar  molt  clar                   

que   es   deixen   els   fils   imaginaris    obrint    les   mans.  

El  �tellaire  també  pot tallar tots  els  fils  del  �tella  passant  la  mà  per  sobre  el  cap  del  �tella                    

i   fent   un   soroll,   en   aquest   cas   el   �tella   cau   a   terra   i   es   juga   des   de   terra.  

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

Llenguatge   matemàtic  

Descripció   de   l’activitat  

1. Comptem   animals.   

Ens  fixem  en  la  imatge  i comptem quants  animals  hi  ha  de  cada  i escrivim el  número                  

corresponent  al  quadrat.  Podeu  pintar  els  animals  amb  colors,  retoladors,  …            

  

 



 

           

Joc   simbòlic  

Descripció   de   l’activitat  

1. El   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,  es�ri’s  a  la  llitera,                

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

 

 
 

 



 
 
 

 

 

 

  

 

   

Aquesta  setmana  és  el  Monstre  de  colors que  us  vol  deixar  un  enigma.              

Per  resoldre  l’enigma llegiu  cada  frase  i ratlleu  o  assenyaleu  el  monstre  corresponent.  El               

monstre   que   us   fal�   serà   la   solució!   

 

 

 



 
 

  

 

 

- El   monstre   que   dóna   amor.   

- El   monstre   que   té   por.   

- El   monstre   que   es   veu   alegre   i   somrient.   

- El   monstre   que   es   sent   trist.   

- El   monstre   que    està   molt   enfadat.   

                                                                SOLUCIÓ:   EL   MONSTRE   DE   LA   CALMA   (VERD).   

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

  

  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’úl�m   ha   de   dir   en   veu   alta   allò   que   ha   sen�t.   

  

   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  
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ORQUES   I   PEIXOS   VOLADORS,  

us   tenim   presents   al   nostre   cor.  

 
 

 


