
PROPOSTES D’ACTIVITATS PER P4

Hola, Pinotxos i Bruixes!!! Us trobem molt a faltar! Aviat tornarem a estar tots 

junts, mentrestant us deixem aquestes recomanacions per anar fent aquests 

dies: 

1. Aprofitant que tot just hem votat i decidit quin és el nostre proper 

PROJECTE (ELS PLANETES), és interessant que cada alumne aprofiti per 

a investigar sobre aquest tema. Per exemple: 

- Com es diu el nostre planeta? 

- Com es mou respecte al Sol? 

- Per què es fa de dia i de nit? 

- Per què ara comença la primavera? Per què després vindrà l’estiu? I 

la tardor i l’hivern? Té a veure amb la nostra distància respecte al 

Sol? 

- El nostre planeta té una lluna. Com es mou? Per què no sempre la 

veiem igual? 

- Hi ha més planetes? Com es diuen? Com es mouen? 

- Què és el Sistema Solar? Com es va formar? 

- De què estan fets els planetes? Tots són igual de grans? Quin és el 

més proper al Sol i el més llunyà? 

- Qui viu als altres planetes? 

- Podem viatjar als altres planetes? Per què? Com? Qui? 

NO CAL QUE TOTS/ES HO INVESTIGUIN TOT. DEIXEU QUE BUSQUIN 

COM DONAR RESPOSTA A ALLÒ QUE ELS MOTIVI. ELLS/ES S’ANIRAN 

ENGRESCANT A INVESTIGAR MÉS I MÉS  

2.  CÀLCUL MENTAL 

Exemple: si tinc tres globus i se me’n peta un, quants me’n queden? 

(Treballem amb quantitats que arribin fins al 5) 

 3.  FEM-LOS PENSAR 

- JOCS DE CARTES 

- PARXÍS 

- OCA 



- DÒMINO 

- MEMORY 

- LYNCE 

- SUDOKUS INFANTILS 

- FER SERIACIONS AMB MATERIAL DIVERS 

- FER CONSTRUCCIONS 

- DIBUIXAR ALLÒ QUE HEM CONSTRUÏT 

- CONSTRUIR SEGUINT UN MODEL   

- CONSTRUIR SEGUINT INSTRUCCIONS 

- CUINAR SEGUINT INSTRUCCIONS  

4.  FER UN DIARI 

 -   DIBUIXAR ELS QUE MÉS ENS HA AGRADAT DE CADA DIA O DEL 

DIA      ANTERIOR I ESCRIURE-HI ALGUNA PARAULA (Copiada o 

pensant “quina lletra sona”). 

 -   CONTINUAR PRACTICANT EL NOM, LA GRAFIA DELS NOMBRES, 

ESCRIURE LA DATA  

5.  RETALLAR, MODELAR, FER INVENTS AMB MATERIAL RECICLAT 

6.  REPRESENTAR CONTES 

7.   FER-NOS MASSATGES (A psico ens fem “la pizza”, també podeu fer els  

massatges amb una pilota petita) 

    8.   ESCOLTAR MÚSICA RELAXANT 

    9. Amb JUST DANCE KIDS o a Gonoodle, podreu ballar de forma molt i molt    

divertida! “The Penguins” us faran moure el cos al ritme de Reggae per xics! 

    10. Podeu parlar d’emocions, dels valors,...a través dels contes que tingueu 

a casa o bé alguns curts que tracten tots aquests aspectes com ara: El puente, 

El valor de la empatía,  La oveja pelada,... 

11. LLENGUA ANGLESA: Si voleu, podeu veure alguns d’aquests vídeos: 

Hello song: https://youtu.be/tVlcKp3bWH8 

How’s the weather? https://youtu.be/rD6FRDd9Hew 

https://youtu.be/tVlcKp3bWH8
https://youtu.be/rD6FRDd9Hew


I can sing a rainbow: https://youtu.be/nRTdq0VsLGQ 

Old MacDonald had a farm: https://youtu.be/5oYKonYBujg 

Walking in the jungle: https://youtu.be/GoSq-yZcJ-4 

Podeu trobar, moltes propostes d’activitats a les següents pàgines web:  

www.edu365.cat 

https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=es&level=INF 
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