
 

  GENERALITAT DE CATALUNYA 
   DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ  

PROPOSTA DIDÀCTICA :   PETITS - P4 
Àmbit/Àrees: Descoberta de l’entorn, Comunicació i llenguatge 

Què he de fer? 

TASCA 

Observar el vídeo amb la proposta de la setmana. 
 

Descoberta de la dita del mes: 

A. Aprendre la dita del mes de maig. Gravar un àudio o un vídeo 

dient la dita del mes de maig.  

B. Buscar els quatre elements a la imatge de la dita i escriure’ls  en 

un paper. Enviar una imatge per veure si heu aconseguit el repte 

de trobar i escriure els elements. 
 

Juguem amb les matemàtiques: 

1. Fer cartells dels números de l’1 al 5 (grafia): escriure amb 

retoladors, llapis o fer-los amb plastilina. 

2. Relacionar grafia i quantitat seguint les consignes - classificar els 

elements següents amb el cartell del número que correspongui: 

-un conte que tingueu i que us agradi. 
-dues joguines o jocs preferits. 
-tres aliments que tingueu a casa. 
-quatre peces de roba vostres. 
-cinc colors que més us agradin. 

Enviar una imatge del vostres elements amb el número que correspon. 

3. Jugar al joc de fer-ne 5 (joc de cartes). 

 

Psicomotricitat Veure el vídeo de l’Ana de psico (introducció de          

l’activitat i escalfament). 

a. Ballar la Cançó “El Jardí” del Pot Petit (primer veieu aquest vídeo de 

l’Ana) 

b. Acabar la sessió de psico amb ajuda de l’Ana (vídeo) 

https://photos.app.goo.gl/9AEm4Dbsc7Rpacdo7
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1lyd8dSZXm5cFcBoG0FWvLFrdi6YezNp9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1XVgRcLj7gdsQItsUk6BL81-BEKFVbp5H/view?usp=sharing
https://youtu.be/l3D_-9l1Tns
https://youtu.be/l3D_-9l1Tns
https://www.youtube.com/watch?v=NJSDfeWP9Wc
https://www.youtube.com/watch?v=NJSDfeWP9Wc
https://youtu.be/kaJRLqBbaCs
https://youtu.be/ZJ0kgtj36d8


Què necessito?  

Quin material 

puc fer servir? 

Veure el vídeo per tenir exemples de materials que podem utilitzar. 

Descoberta de la dita del mes 

1. Enllaç pdf de la dita per poder-la llegir i aprendre. Mòbil per 

enregistrar àudio o vídeo. 

2. Enllaç pdf de la dita (pàg.2) per poder llegir quins elements heu 

de buscar. Paper i llapis per escriure les paraules trobades. (No 

cal imprimir el document). Càmera per fotografiar la resposta. 

Juguem amb les matemàtiques 

1. Paper, retoladors, llapis o plastilina per fer grafia dels números 

com si fos un cartell.  

2. Elements/materials/aliments de casa per classificar.  

3. Cartes (si no teniu cartes podeu fer dibuixos en un paper) 

Psicomotricitat: vambes amb velcros i mitjons psico. 

Com ho puc 

fer? 

(orientacions 

per als 

alumnes i 

famílies) 

Observar el vídeo amb els infants i escoltar atentament la dita i les 

tasques. 

Descoberta de la dita del mes 

1. Llegiu la dita amb l’infant (l’heu escoltat al vídeo). Ajudeu-lo a 

aprendre-la de memòria. Poden fer gestos per tenir pistes que 

els ajudin a recordar i poder dir-la. 

2. Llegiu als infants què han de buscar. Deixeu que ells busquin 

l’element. Primer, proveu que escriguin ells mateixos les 

paraules, si mostren dificultat, els hi podeu escriure com a model 

perquè ells ho puguin copiar. Si tenen molta dificultat i 

s’angoixen, poden fer el dibuix de l’element enlloc d’escriure la 

paraula. 

Juguem amb les matemàtiques 

1. Deixeu que provin ells de fer la grafia en un paper amb el 

material que hagin escollit (no cal que siguin cartells molt grans). 

2. Digueu les consignes als infants (també poden escoltar-les al 

vídeo). Intenteu que siguin ells mateixos els que contin el nombre 

d’elements i els col·loquin sota el nombre que pertoca. Aquest 

joc, el podeu fer també amb altres materials: classificar llegums, 

peces de lego, retoladors… 

https://photos.app.goo.gl/9AEm4Dbsc7Rpacdo7
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1lyd8dSZXm5cFcBoG0FWvLFrdi6YezNp9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1lyd8dSZXm5cFcBoG0FWvLFrdi6YezNp9/view?usp=sharing


3. Jugar amb l’infant al joc. Llegiu les instruccions per saber com es 

juga, recordeu als infants les normes (ells havien jugat a 

l’escola). 

 

Psicomotricitat: Els nens i nenes de P3, P4 i P5, quan a l’escola fem              

“psico”, saben que primer cal escalfar el nostre cos. Ho fem en cada             

sessió ballant la cançó Let her go Contemporàneo. Tots la coneixen           

molt bé perquè l’han ballat moltíssimes vegades. Us animem a que els            

hi prepareu els mitjons de psico i els hi poseu el vídeo de l’Ana on els                

va guiant per fer l’activitat i a veure què fan. Ens podeu enviar un petit               

video (un minut més o menys) preparant-se per psico i de la seva             

reacció i ball si l’han fet.  

 

I continuem ballant… Us proposem que ballen la cançó "El jardí" del            

Pot Petit, però tothom sap que ballar tot sol no és tan divertit com ballar               

amb els altres,... si us ve de gust, deixeu-vos anar i balleu tota la              

família. Ens podeu enviar un petit vídeo (entre 30 segons i un minutet)             

on es vegi al nen/a ballant la cançó. 

 

Si veieu que no els hi ve de gust ballar o que els graveu en video, no                 

forceu l’infant, per ballar cal gaudir davant de tot. Tindrem altres           

propostes, no patiu!! Important: fomentem l’autonomia per posar i treure          

mitjons, els hi podem ajudar una mica si ho necessiten, però que provin             

sols primer. 

Enllaços 

d’interès  

Vídeo de la tutora explicant la proposta setmanal 

Dita mes de MAIG 

Joc de fer-ne 5. Instruccions 

 

Psico:  

Vídeo 1 Introducció i escalfament. (Cançó sencera si la voleu) 

Vídeo 2 Introducció i Cançó sencera El Jardí del Pot Petit per fer 

l’activitat. 

Vídeo 3 Acabem psico i mitjons. 

https://youtu.be/l3D_-9l1Tns
https://photos.app.goo.gl/9AEm4Dbsc7Rpacdo7
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1lyd8dSZXm5cFcBoG0FWvLFrdi6YezNp9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/1XVgRcLj7gdsQItsUk6BL81-BEKFVbp5H/view?usp=sharing
https://youtu.be/l3D_-9l1Tns
https://www.youtube.com/watch?v=8QdBtQByPR4
https://youtu.be/kaJRLqBbaCs
https://www.youtube.com/watch?v=di8VXleCyrE&t=47s
https://youtu.be/ZJ0kgtj36d8


Comprovo què 

he fet 

Al final de la setmana llegiu als infants aquestes frases perquè puguin 

comprovar si han seguit la proposta:  

- He memoritzat la dita i l’he gravat per enviar-li a la Montse. 

- He trobat els quatre elements a la imatge i he escrit els seus noms. 

Li he enviat una foto amb les respostes a la Montse. 

- He fet els cartells amb la grafia dels números de l’1 al 5 i he 

relacionat els elements proposats amb el seu número. Li he fet una 

foto per enviar-li a la Montse. 

- Sé jugar al joc de cartes fins a fer-ne 5. 

 

Psico: Intento treure’m les vambes sol, intento posar-me els mitjons de 

psico tot sol. Ballo la cançó de l’escalfament i ballo i gaudeixo amb la 

cançó proposada. Em torno a treure mitjons i posar les vambes un altre 

cop. Sóc gran!! 

- Envieu dos o tres petits vídeos d’entre 30 i 60 segons amb 

(escalfament / cançó proposada / rutines vambes i mitjons) 

 


