
ACTIVITATS P3 
SETMANA DEL 20 AL 24 D’ABRIL 

                                                         
Aquesta setmana celebrem Sant Jordi. La major part de les activitats que us proposem              
aquesta setmana estan relacionades amb aquesta festa.  
Ens agradaria que ens enviéssiu fotografies de les diferents activitats un cop realitzades al              
nostre correu electrònic: 
 Diana (P3A):  dianaripolles@escolamartamatavendrell.cat   
 Sandra (P3B):  sandragonzalvez@escolamartamatavendrell.cat 
 
Que tingueu una feliç setmana! 
 
Diana i Sandra 
 
 
EL CONTE DE LA SETMANA: 
 
LA LLEGENDA DE SANT JORDI 
 
Veurem la llegenda de Sant Jordi: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y3H_Qe4gqpM 
 
Podeu jugar a representar la llegenda de Sant Jordi amb aquestes titelles: 
 

                                 
 

Cliqueu aquí per poder accedir a la fitxa 

mailto:dianaripolles@escolamartamatavendrell.cat
mailto:sandragonzalvez@escolamartamatavendrell.cat
https://www.youtube.com/watch?v=Y3H_Qe4gqpM
http://4.bp.blogspot.com/-g1LVKhmNoMI/Uzj3aAnFA0I/AAAAAAAAAco/TN9rSLqrVbs/s1600/Llegenda+Sant+Jordi+COLOR.jpg


 
Si no teniu impressora, podeu fer els titelles dibuixant-les, amb roba, amb goma eva, amb 
cartró,... 
 
 

  
 
 
Us animem que pengeu algun vídeo o foto de les vostres representacions a l’espai de               
trobada al blog de l’escola. Així els/les vostres companys/es les podran veure! 
https://agora.xtec.cat/esc-martamata-vendrell/categoria/general/portada/ 
 
 
 
LECTOESCRIPTURA i PLÀSTICA: 
 
ELS PERSONATGES DE LA LLEGENDA DE SANT JORDI: 
 
Un cop heu vist la llegenda de sant Jordi us proposem la següent activitat: en un full                 
dibuixem els diferents personatges: Sant JORDI, la PRINCESA, el DRAC i la ROSA i a sota                
escriviu qui és qui. Els pares els hi escriviu el nom i ells ho copien a sota.  
 
EL NOSTRE NOM I LA DATA:  
Continuem practicant l’escriptura del nostre nom. Ho podem fer a sobre d’un paper, llibreta,              
pissarreta,... 
 
LLENGUATGE MATEMÀTIC 
 
Formes geomètriques: 
Aneu a l’enllaç i completeu l’activitat. Per fer-la, heu d’arrosegar la figura geomètrica a tots               
els espais on hi ha la mateixa figura: 
https://www.ecasals.net/cat/uploads/resources/s205/1059675/index.html 
 
Completa les sèries: 
Aneu al següent enllaç i realitzeu l’activitat: 
https://www.ecasals.net/cat/uploads/resources/s198/1022769/index.html 
 
Ordena de més petit a més gran 
Aneu al següent enllaç i realitzeu l’activitat: 
https://www.ecasals.net/cat/uploads/resources/s205/1059671/index.html 
 

https://agora.xtec.cat/esc-martamata-vendrell/categoria/general/portada/
https://www.ecasals.net/cat/uploads/resources/s205/1059675/index.html
https://www.ecasals.net/cat/uploads/resources/s198/1022769/index.html
https://www.ecasals.net/cat/uploads/resources/s205/1059671/index.html


Continuem practicant amb l’escriptura dels números 1-2-3. Recordem que ho fem tenint            
en compte la direccionalitat correcta.  
 

                                  
 
GRAFISMES: 
Aquesta setmana practicarem el traç vertical i horitzontal! 
Ho podeu fer com la imatge de mostra. Podeu fer servir el tipus de material que vulgueu o                  
tingueu per a casa (llapis i paper, llana, fil, gomets, retoladors, plastilina…). Podeu fer una               
foto de l’activitat ja feta i ens l’envieu per correu electrònic a la Diana o a la Sandra.  
  

     
 
PLÀSTICA 
Fem un punt de llibre amb materials que tinguem per casa: 
 

   
 
 
Us animem que pengeu una foto del vostre punt de llibre a l’espai de trobada al blog de                  
l’escola. Així podreu compartir amb els/les companys/es les vostres creacions.          
https://agora.xtec.cat/esc-martamata-vendrell/categoria/general/portada/ 
 
 

https://agora.xtec.cat/esc-martamata-vendrell/categoria/general/portada/


ANGLÈS 
Aquesta setmana l’activitat d’anglès també està relacionada amb        
la llegenda de Sant Jordi anomenada “The legend of Saint          
George”. Després de veure un petit conte d’un minut sobre la           
llegenda, teniu 3 propostes que podeu escollir una per realitzar: 
 
 
 
VÍDEO DEL CONTE (1 minut): 
https://www.youtube.com/watch?v=lWVt93Uu3iM&t=5s 
 
 
Proposta 1: Now, you are George. Find the dragon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lWVt93Uu3iM&t=5s


Proposta 2:  
Design your own shield! 

 
 
For example,  
 

 
 
 
 
 
 



Proposta 3: Relacionar el nom en anglès en els següents punts de llibre.  
*Un adult els llegirà les paraules. 
 
 

CASTLE   -   PRINCESS  -   DRAGON  -  ST. GEORGE 
 
 
 
 
 

 
 
 

FILOSOFIA 3/18 
Massatges: Podeu fer un tren amb els membres de la familia o fer massatges per parelles                
seguint les instruccions de la Dàmaris Gelabert. 
 
Cançó amb instruccions: https://www.youtube.com/watch?v=2RaUhbr7Jms 
 
 

INFORMÀTICA 
 
Joc: En aquest enllaç trobareu uns puzzles sobre Sant Jordi:  
 
https://clic.xtec.cat/projects/stjordi/jclic.js/index.html 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2RaUhbr7Jms
https://clic.xtec.cat/projects/stjordi/jclic.js/index.html


 
PSICOMOTRICITAT 
Aquesta setmana des de l’àrea de psicomotricitat us animem a fer jocs amb globus. En el                
cas de que no els tingueu i no els pugueu aconseguir, els podreu substituir per una pilota                 
que pesi poc. Us avancem que per a la propera setmana necessitarem una garrafa d’aigua               
buida o una capsa de cartró per fer un joc de punteria, si teniu per casa no les llenceu.  
Aquests són els jocs que us animem a fer, alguns d’ells són en parella, els podeu fer amb la                   
resta de la família: 

- Toquem el globus amb diferents parts del cos que ens diguin els pares, amb les               
mans, els peus, el colze, el cap, el cul, el genoll… 

- Toquem el globus sense que caigui a terra, podem comptar quants tocs som             
capaços de fer sense que caigui. 

- Ens passem el globus fent toques amb la resta de companys de joc. 
- Un dels jugadors forma amb els braços una mena de cistella i intentem “encistellar”              

el globus. 
- Intentarem transportar el globus en parelles sense tocar-lo amb les mans amb            

diferents parts del cos com per exemple panxa amb panxa, pit amb pit, esquena amb               
esquena, cul amb cul… 

- Un altra opció és llençar el globus a l’aire, fer una volta i agafar-lo sense que caigui. 
- Si teniu un cordill o llana podeu fer una mena de xarxa i jugar a passar el globus a                   

una banda i altra de la xarxa. 
- I per últim us animem a fer cops al globus amb un rotlle de paper de cuina buit o fins                    

i tot fe les vostres pròpies raquetes com a les següents imatges: 
 

    
 
Recordeu que em podeu enviar fotos dels vostres fills realitzant aquestes activitats a             
l’adreça robert@escolamartamatavendrell.cat 

 
  
 
 
 

mailto:robert@escolamartamatavendrell.cat


  

MÚSICA 

Hola!! Espero que tots esteu bé. 

Aquesta setmana celebrarem Sant Jordi. Aquest any és una mica estrany però no per això               

deixarem de celebrar-ho, així que us proposo que escolteu la següent cançó de Sant Jordi: 
https://www.youtube.com/watch?v=-4wkoJ_ekBE 
  
Espero que us agradi. 

        Fins la propera setmana! 
   

 

https://www.youtube.com/watch?v=-4wkoJ_ekBE

