
 

  GENERALITAT DE CATALUNYA 
   DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ  

PROPOSTA DIDÀCTICA 9 :   PETITS - P4 
Àmbit/Àrees: Comunicació i llenguatges 

Què he de fer? TASCA  1. Escoltar la cançó Què seré quan sigui gran? 

2. Exposar “Què vull ser de gran?” 

3. Jugar als jocs matemàtics online 

4. Valoració infants del temps de confinament 

5. Valoració famílies: formulari  

Què necessito?  

Quin material puc fer 

servir? 

1. Tablet, ordinador o mòbil per escoltar la cançó. 

2. Vídeo de la tutora. Material com paper, cartolines, 

colors, tisores, fotografies, objectes relacionats amb 

oficis, disfresses, complements… (sempre material que 

tingueu per casa, no s’ha de comprar res!). Dispositiu 

per poder gravar o fer fotografies. 

3. Tablet o ordinador amb accés a internet per poder 

accedir a la pàgina web i jugar amb els jocs matemàtics. 

4. Paper i llapis/colors/retoladors per fer el dibuix. 

Dispositiu per fer fotografia. 

5. Dispositiu per omplir el formulari.  

Com ho puc fer? 

(orientacions per als 

alumnes i famílies) 

1. Poseu la cançó i demaneu als nens i nenes que escoltin 

atentament de quins oficis parla la cançó. Quan acabi, 

pregunteu quins oficis han sentit. Podeu tornar a escoltar 

la cançó per comprovar si els han recordat. És una 

cançó que normalment agrada molt als nens i nenes, us 

animem a aprendre-la, cantar-la i ballar-la junts! 

2. Veure vídeo d’introducció de la tutora. Parleu amb els 

infants sobre què els agradaria ser de grans, què els 

agradaria fer, etc. Ajudeu-los a preparar una exposició 

on puguin expressar què els agradaria ser de grans. Ho 

https://www.youtube.com/watch?v=O2QsUewF-Ow
https://clic.xtec.cat/projects/jocmates/jclic.js/index.html
https://forms.gle/njBY44UE65apE5YJ7
https://photos.app.goo.gl/DBqAZWPDfX48gZts7
https://photos.app.goo.gl/DBqAZWPDfX48gZts7


poden fer a través d’un dibuix, preparant un mural amb 

fotografies i amb paraules clau de l’ofici, utilitzar objectes 

relacionats amb l’ofici, disfressar-se i fer una mica de 

teatre… Ajudeu-los a preparar una petita explicació i 

assajar-la. Podria seguir la següent estructura: “Jo de 

gran vull ser… perquè m’agrada molt fer… Les eines 

que necessitaré són…” Envieu-nos un vídeo amb 

l’exposició oral, o un àudio i alguna fotografia. 

3. Ajudar als infants a accedir a la pàgina de jocs. Allà hi ha 

diversos jocs matemàtics, podeu anar fent a casa. Us 

recomanem els de numeració, ja que tenen relació amb 

algunes propostes d’activitats que hem fet altres 

setmanes, però també poden fer d’altres blocs. 

4. Abans de fer aquest apartat, caldrà que feu una         

conversa amb el vostre fill/a. Parleu del confinament que         

hem hagut de fer aquest trimestre i del temps compartit          

a casa. Recordeu i penseu les tasques que l’escola ha          

enviat i que heu fet a casa. Parleu del que més li ha             

agradat fer/aprendre de les tasques de l’escola o        

d’alguna activitat que heu fet junts en família. Li         

demanem que faci un dibuix i ens l’envieu. 

5. Us convidem a respondre aquest formulari per saber la         

vostra valoració durant el confinament.  

Enllaços d’interès   Cançó:  Què seré quan sigui gran? 

Vídeo de la tutora 

Idees per l’exposició: 

https://www.youtube.com/watch?v=U7IwkCd6alo 

https://www.youtube.com/watch?v=q6HBYUKE9Vw 

https://www.youtube.com/watch?v=TwUIntkAMU4 

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

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

 

https://forms.gle/z3SCU5ZRM2Vhv8Co8
https://www.youtube.com/watch?v=O2QsUewF-Ow
https://photos.app.goo.gl/DBqAZWPDfX48gZts7
https://www.youtube.com/watch?v=U7IwkCd6alo
https://www.youtube.com/watch?v=q6HBYUKE9Vw
https://www.youtube.com/watch?v=TwUIntkAMU4
https://www.youtube.com/watch?v=eevmdVzWwCQ
https://www.youtube.com/watch?v=APGhfGjdeYY


Jocs matemàtics online 

Formulari de valoració del 3r trimestre 

Comprovo què he fet  Al final de la setmana, llegiu aquestes frases als nens i nenes 

per a que puguin comprovar si han fet tota la proposta: 

- He escoltat atentament la cançó “Què seré quan sigui 

gran?” i he descobert de quins oficis parla. 

- He explicat de manera clara el que vull ser de gran i per 

què. 

- He creat o utilitzat algun material (dibuix, objecte, 

fotografia, mural…) per acompanyar la meva exposició. 

- He jugat als jocs matemàtics online. 

- He dibuixat el que he fet/après durant el confinament, el 

que més m’ha agradat.  

Família: Hem contestat el formulari de valoració del 3r trimestre 

 

https://clic.xtec.cat/projects/jocmates/jclic.js/index.html
https://forms.gle/z3SCU5ZRM2Vhv8Co8

