
  

 
 

#joemquedoacasa                                                            Educació Infantil  27/04/20  
 

                                                      PODEU MIRAR LES FOTOS DE LES ACTIVITATS ANTERIORS. SEGUIU ENVIANT-NOS MOLTES MÉS! 

                                    CLIQUEU EL MOLINET DE FOTOS PER PODER ACCEDIR.  
 I SI TAMBÉ VOLEU VEURE UN VIDEO DE LES  MANUALITATS DE SANT JORDI  CLIQUEU L’ENLLAÇ BLAU. 

  

 
SETMANA 

 27 al 30 d’abril 

PROJECTE: LA  PRIMAVERA  

P3 P4 P5 

ANEM A LA 
BIBLIOTECA 

● LA LLEGENDA DE SANT JORDI EN LLENGUATGE DE SIGNES 

● La Nuria ens explica el Conte de la Primavera  i us demana que li feu un dibuix. 

On és la Primavera?  

NOMBRES FORMES 
I MOLT MÉS 

US PROPOSEM QUE ANEU GUARDANT PER A PROPERES ACTIVITATS: 
 

● Taps i ampolles de brics.  
● Rotllos de paper higiènic, alumini, cuina... 
● Oueres. 
● Actimels, iogurts...  

-REPTE 3: BUSQUEM LES OMBRES?? 
 

Ara que ja sou experts detectius i detectives en trobar els tresors de             

les diferents figures geomètriques i línies… 

 

https://photos.app.goo.gl/VhURCH8bSoAoPQAJ7
https://youtu.be/6ts4yiBaaPs
https://youtu.be/tC5QL5K-MHU
https://youtu.be/YjU93-VaiCY


Us proposem un nou repte… Trobar al vostre entorn de casa ombres que representin les diferents figures                 

geomètriques: cercle, triangle, quadrat i rectangle i línies rectes i corbes. 

Com ja sabeu, envieu-nos una foto de la vostra súper troballa!!  

I si us atreviu…, una mica més…, les podeu crear vosaltres mateixos amb l’ajuda d’una lot                o 

llum de taula. Us animeu? 

No us oblideu la foto!! Segur que és genial!!  
 
Aquí podeu veure com es realitza una capsa d'ombres   

PROJECTE 
 

 
Cançó “La gallina Turuleca” 

La Gallina Turuleca - Canciones de la 
Granja de Zenón 1 
AUDICIÓ: EL BALLET DE LOS 
POLLUELOS. Cuadros para una 
exposición. Mussorgsky.  
 MUSSORGSKY 
 

cançó: 

El meu cavall:  

Happy Animals | apps | Google Play 

Els animals de la granja 

Fem una manualitat amb rotllos de 

paper wc 
 

 

ELS DINOSAURES  

 JOC DEL JCLIC 

Dinosaures infantils 

 

 

MANUALITATS DE DINOSAURES: 

 

 

 

 

ELS PIRATES  

Poema: El pirata Pata Palo 

 
Enllaç El pirata Pata Palo 

 
Anima’t i envia un video a la 

teva tutora recitant el poema!! 
 

Manualitat: PIRATA   
 

 

 

 

https://www.instagram.com/tv/B-DC4UioL8y/?igshid=2siyhky9ir4q
https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M
https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M
https://www.youtube.com/watch?v=GeUw4cP-FWw
https://www.youtube.com/watch?v=GeUw4cP-FWw
https://www.youtube.com/watch?v=GeUw4cP-FWw
https://www.youtube.com/watch?v=GeUw4cP-FWw
https://youtu.be/l5EylcvI2Q8
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/happy-animals/729
https://clic.xtec.cat/projects/anigranj/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/dininfa/jclic.js/index.html
http://3.bp.blogspot.com/-BQo9P7ifukM/VSWmXh_-LcI/AAAAAAAACTY/HHbAU2Jc80I/s1600/%C3%B1.png


 
 
 

ANEM A LA CUINA 

                                                                                         NOVA RECEPTA!  
        Preparem boles de coco amb llet condensada 

 

 
 
 

ANEM AL 
LABORATORI 

 Experiment de l'aigua                             Experiment de la moneda                             Experiment dels Lacasitos 

 

   

  

 
 
 
 
 

ANEM A FER 
MANUALITATS 

                                                                    LA PRIMAVERA JA ÉS AQUÍ!!! OMPLIU LA CASA DE FLORS!!! 

                                                                     AQUÍ TENIU UNES QUANTES IDEES …..   

 
 

ANEM A BALLAR I 
FER MÚSICA 

                                PERCUMÚSICA!  

                                BIM BUM PICA JOC 

 

 

https://totnens.cat/boles-de-coco/
https://totnens.cat/boles-de-coco/
https://www.instagram.com/p/B-xptOvDAYi/?igshid=149q7i0sfkw6n
https://youtu.be/GuMSUToBVvE
https://www.youtube.com/watch?v=Z314dBgq5Qs
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA


 
LET’S LISTEN TO A 

STORY  

WHO'S AWAKE IN SPRINGTIME Book | Spring Books for Preschoolers | Kids Books Online | Bedtime Story 

ANIMAL NAMES Clica a l’enllaç i quan acabis de fer l’activitat no oblidis donar-li a ¡terminado! si vols saber el teu 
resultat.  

 
 

ANEM A 
INFORMÀTICA 

  

 MENGEM FRUITA 1ª PART 

 Les estacions (La primavera) 

 
 

ANEM A 
PSICOMOTRICITAT 

- Joc d’atrapar amb els sentits. Es vena els ulls i amb ajut del sentit de l’oïda, han de trobar a                      

algun familiar. Un cop trobi a algú, amb l’ajut del tacte ha d’endevinar de qui es tracta.  

- Jocs d’imitació: El mirall. Una persona es posa davant del nen fent diferents              

gestos, el nen ha de fer el mateix com si fos un mirall. 

 
 
 
 

ALTERNATIVA/ 
 RELIGIÓ 

  Emocions i Valors:   EL VENEDOR DE FUM                                                       EN PIPER   

 

  

 

 

 
 

Aquí tenim a Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat, són 2 personatges molt                

importants a Catalunya, perquè són els patrons, que vol dir que ens vigilen perquè no               

prenguem mal. A veure si em feu un dibuix ben xulo i me’ls envieu al meu correu                 

(carmepeyra@catalunyasab.cat) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Brn_GWUogmc
https://es.liveworksheets.com/c?a=c&l=kg&i=dsuxdn&r=rd
https://clic.xtec.cat/projects/mengfrui/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/estacio2/primaver/jclic.js/index.html
https://youtu.be/dwWqMgddes4
https://youtu.be/YHXT8y8YdBU

