
 
 

PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES   

 

 SETMANA DEL 4 DE MAIG AL 8 DE MAIG                              NIVELL: P-3 
 
 

   ÀREA  DESENVOLUPAMENT  RETORN 
AL TUTOR 

DILLUNS  Tasca 1 

 

 

PSICO   

Amb dos garrafes d’aigua podeu crear unes       
canastes divertides. Els petits poden     
començar de molt aprop i a mesura que van         
aconseguint entrar la pilota dintre, es pot       
complicar allunyant-se més. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tasca 2 
FIGURES GEOMÈTRIQUES 

 
Aquesta setmana us proposem recordar el      
TRIANGLE! Intenteu fer un triangle amb pals,       
colors, escuradents… Quants costats té? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DIMARTS  Tasca 3  ANGLÈS 

Aquesta setmana treballem les emocions en 
anglès. Aquí una cançó de les emocions 
bàsiques. Ja la coneixen i els hi encanta! 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrv
VjiTw 

 Aquí la cançó més “Happy!” de totes les que 
hi pugui haver. Us animem a treballar les 
accions també!  

https://www.youtube.com/watch?v=ufbOHl
1mmYk&list=RDufbOHl1mmYk&start_radio
=1 

I per acabar, un karaoke amb molt de love per 
la família xxx 

https://www.youtube.com/watch?v=6916kV
hbEZw&list=RDufbOHl1mmYk&index=5 
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Tasca 4  PLÀSTICA 

Fem traç lliure amb retoladors: agafeu un       
roll de cartró de paper higiènic i al voltant         
lligueu retoladors amb una goma o cordill.       
Damunt d’un paper, ja podeu provar què       
passa!  

 

  

DIMECRES  Tasca 5  LECTOESCRIPTURA 

Treballem el nom!  

Necessitareu una safata i a dintre posar-hi       
arròs, o macarrons, o sorra, o farina (el que         
tingueu). Feu les lletres del nom del vostre        
fill/a: les podeu fer en taps de botella o escrites          
en un cartró.  

L’activitat consisteix en remenar i buscar les       
lletres per després confegir el seu nom. Si el         
nen/a troba una lletra que no pertany al seu         
nom, és bo que l’identifiqui també que aquella        
lletra no és seva.  

Podeu ampliar provant de fer els noms de        
familiars, de companys/es de la classe, de les        
senyoretes…  

  

 

Retorn 
d’aquesta 
activitat 
amb una 

foto o vídeo 
a la tutora. 

 



 
 

 

Us deixem un vídeo nostre per què vegeu com 
ho heu de fer: 

https://www.youtube.com/watch?v=zpcRSFVR
qDg 

https://www.youtube.com/watch?v=HUua-rYU7
9Q 

 

Tasca 6  PSICO 

Fem una mica de IOGA! DIGUEM BON DIA 
AL SOL! 
https://www.youtube.com/watch?v=iKfYvENTi4
0&list=PLBal9AttAE0trW71zxDCcoo4mA0Si5B
_n&index=2 

YOGA para niños - EL SALUDO AL SOL 
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DIJOUS  Tasca 7 
EXPRESSIÓ ORAL/CONTE 

“Tot el que sé quan m’enfado”. 

https://youtu.be/3AQLSNSi06Y  

I vosaltres que feu per desenfadar-vos?Podeu      
iniciar una conversa amb els vostres fills/es       
sobre el conte,parleu de perquè ens enfadem       
a vegades i què podem fer per no enfadar-nos.  

  

 

Tasca 8 
MÚSICA 

Dansem! Escolteu molt bé la música, en       
silenci i amb orelles ben obertes, i mireu de         
seguir-la amb els moviments que veureu al       
vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=LlEx62-
FOzk 

 

 

DIVENDRES  Tasca 9  EXPERIMENT: ARC DE SANT 

MARTÍ 
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T’animes a fer aquest Arc de Sant Martí???        
Només necessites 2 gots, aigua, paper de       
cuina i uns retoladors.  

Ara ja pots començar, pinta les puntes del        
paper del mateix color als dos costats i        
introdueix-les a dins l’aigua com a la imatge 

Tasca 10  PROPOSTA SIEI - Psicomotricitat 

fina - 

Enganxem pinces d’estendre roba en una 
capsa. Vols veure-ho? 

Clica l’enllaç  Pinces      

  

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1NKfzyu0VCEjxJUx8VO47N6TzMuSJAVy2/view?usp=sharing

