
 
 

PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES   

 

 SETMANA DEL 11 DE MAIG AL 15 DE MAIG                               NIVELL: P-3 
 

   ÀREA  DESENVOLUPAMENT  RETORN 
AL TUTOR 

DILLUNS  Tasca 1 
PSICOMOTRICITAT 

JOC: LES  CADIRES 

HI  HA  2  FORMES DE JUGAR: 

1.- ES COL·LOQUEN LES CADIRES EN UNA       
ROTLLANA. HI HAURÀ UNA CADIRA     
MENYS QUE EL NOMBRE DE     
PARTICIPANTS. 

- QUAN SONI LA MÚSICA, TOTS ENS MOVEM        
AL VOLTANT DE LES CADIRES I QUAN       
DEIXI DE SONAR ENS ASSEIEM A UNA       
CADIRA. 

- QUI QUEDI SENSE CADIRA QUEDARÀ      
ELIMINAT. 

- ES TREU UNA CADIRA I TORNA A SONAR         
LA  MÚSICA. 

- EL JOC ACABA QUAN NOMÉS QUEDA UN        
PARTICIPANT.. 

2.- NO S’ELIMINA A NINGÚ. LES      
CADIRES ES VAN TRAIENT,    
PERÒ ELS PARTICIPANTS   
HAURAN DE COMPARTIR   
CADIRA. 

NORMES: 
● NOMÉS ES POT SEURE UNA PERSONA PER       

CADIRA.  
● NO ES POT QUEDAR-SE QUIET MENTRE LA       

MÚSICA SONA. 

 



 
 

● NO ES POT ASSEURE A UNA CADIRA       
MENTRE SONA LA MÚSICA. 

COMENTEU: 
❖ QUINA DE LES DUES VERSIONS T’HA      

AGRADAT  MÉS? 
❖ COM T’HAS SENTIT EN CADASCUNA DE      

LES  VERSIONS? 

Tasca 2  LÒGICA ( ELEMENT INTRÚS) 
L’activitat la podeu trobar en aquest enllaç,       
dins l’apartat de MATEMÀTIQUES! Es tracta      
de buscar l’objecte intrús dins d’una categoria.       
Sereu capaços/ces de trobar-lo? 

https://laiamarch.wixsite.com/p3infantil 

A més a més, us passem dues fotos de         
nosaltres on haureu de trobar 2 elements       
intrusos. La Glòria ha preparat malament la       
taula del menjador i la Laia s’ha equivocat        
d’objectes a la cuina! Ens podeu ajudar? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://laiamarch.wixsite.com/p3infantil


 
 

PROPOSTA SIEI 

A veure si trobeu quin element s’ha colat al 
meu desert. 

https://youtu.be/_oKFmpzBRGY 

DIMARTS  Tasca 3   ANGLÈS 

Aquestes setmanes els “rainbows!, arcs de 
Sant Martí, han estat a l’ordre del dia. Com a 
concepte proper a la vida dels infants, us 
enllacem dues cançons que ja havíem 
practicat a classe i que són conegudes per 
ells. Ho vam fer amb la idea de treballar el 
vocabulari dels colors, i ara encara en tenim 
un nou motiu. 

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tC
c 

https://www.youtube.com/watch?v=nRTdq0Vs
LGQ 

Després poden escoltar aquest conte, no es       
tracta de que l’entenguin, sinó que es       
familiaritzin amb la llengua anglesa i la seva        
sonoritat. 
https://www.youtube.com/watch?v=z58jqWpBv1o 

En acabar, poden pintar el seu propi rainbow.        
Els podeu acompanyar dient-los els colors en       
anglès. 

 

  

https://youtu.be/_oKFmpzBRGY
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=nRTdq0VsLGQ
https://www.youtube.com/watch?v=nRTdq0VsLGQ
https://www.youtube.com/watch?v=z58jqWpBv1o


 
 

Tasca 4  PLÀSTICA 

Aquesta setmana us proposem que feu      
dibuixos del que vulgueu, fent servir paper       
d’alumini! Podeu utilitzar retoladors, pintura,     
ceres... 

  

Activitat a 

retornar a 

la tutora. 

FOTO 

DIMECRES  Tasca 5 PSICOMOTRICITAT 

US  PROPOSEM  FER  3  TIPUS  D’EXERCICIS: 

1. SALTS I COORDINACIÓ. 

2. DESPLAÇAMENTS  EN  ZIG-ZAG. 

3. HABILITAT  I  PUNTERIA. 

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

  

Tasca 6  EXPRESSIÓ ORAL  

És hora de parlar una miqueta i començar una         
conversa sobre una de les següents làmines,       
així podeu anar treballant el vocabulari i la        
construcció de frases.  

Primer és important que observeu     
detingudament les imatges i després l’alumne      
que expliqui què veu. Podem completar la       
conversa fent-los preguntes com per exemple: 

LÀMINA 1 (parc) 

- Què estan fent els nens i les nenes? 
- Què hi veieu? 

 

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


 
 

- Què hi ha damunt de l’escenari? 
- Què fan els nens/es a l’aigua?  
- Què hi ha lluny dels gronxadors? 
- Quin temps fa? 
- Què pot llençar el nen dintre de la paperera?  
- Quants arbres hi ha?  
- Quin instrument musical veus a la làmina?       

Quina cançó deu cantar? 

 

LÀMINA 2 (escola) 

- On estan aquests nens i nenes? 
- Què fan? A què juguen? 
- A què t’agrada jugar a tu? 
- Què hi ha sobre la taula? 
- Què porta la nena al plat? 
- Què hi ha al fons de la paret? 
- Què hi ha sota la prestatgeria? i a sobre? 
- De què deu anar disfressada la nena de la bata          

blanca?  



 
 

Us podeu descarregar les làmines per veure-les millor al         
següent enllaç, dintre l’apartat EXPRESSIÓ ORAL! 

https://laiamarch.wixsite.com/p3infantil 

DIJOUS  Tasca 7 
CONTE 

Tothom coneix el conte d’En Patufet. Però i la 
versió del Bou? Per què li fa mal la panxa? 

https://issuu.com/editorial_barcanova/docs
/bt00340101_axioma_llengua_p3_el_bou_d
en_patufet  

 

Tasca 8 
PRÀXIES  
 
Anem a fer una mica d’exercici amb la boca 
per treballar els seus músculs!  
 
https://youtu.be/Ak8FI_i6cQQ 
  

 

DIVENDRES  Tasca 9  EXPERIMENT 

Voleu fer un experiment que us quedareu amb        
la boca oberta? Cliqueu a l’enllaç de baix i         
descobrireu com. 

Sòlid o líquid?  

  

https://laiamarch.wixsite.com/p3infantil
https://issuu.com/editorial_barcanova/docs/bt00340101_axioma_llengua_p3_el_bou_den_patufet
https://issuu.com/editorial_barcanova/docs/bt00340101_axioma_llengua_p3_el_bou_den_patufet
https://issuu.com/editorial_barcanova/docs/bt00340101_axioma_llengua_p3_el_bou_den_patufet
https://youtu.be/Ak8FI_i6cQQ
https://www.youtube.com/watch?v=71MVf0wGy9c


 
 

Tasca 10  MÚSICA 

 

SO I SILENCI (TOCAR I PARAR) 

Recordeu quan fèiem el joc del so i el silenci?          
Agafeu algun instrument que tingueu a casa,       
una pandereta, un tambor, unes maraques,      
etc. però també pot servir algun objecte amb el         
que poguem produir un so, per exemple, una        
capseta, una cullera,... Tot seguit ens      
preparem per escoltar molt bé la cançó que        
tocarà la noia amb la guitarra, ja que quan         
aquesta soni, haurem de tocar i fer so amb el          
nostre instrument o objecte, però atenció,      
perquè cada vegada que la música s’aturi i        
deixi de sonar, nosaltres haurem també de fer        
silenci i deixar de tocar el nostre instrument.        
Preparats? 

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

E0PV1I 

 

  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lzvvsE0PV1I
https://www.youtube.com/watch?v=lzvvsE0PV1I

