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 - PROPOSTES D’Activitats 7 - 

 

com a NOVETAT, A PARTIR D’ARA CADA SETMANA hi haurà una 

activitat que serà AVALUATIVA 

------------------------------------------------- 

 

Llenguatge oral: AVALUATIVA!!! 
títol:què veig pel meu balcó o finestra de casa? 

 
● Ara que passem tant de temps a casa,               

què millor que aprofitar-ho adonant-nos de           

les petites coses que tenim al costat! Mireu               

per la finestra o balcó de casa vostra i                 

dibuixeu allò que veieu, després expliqueu el             

que heu dibuixat. Tot això veieu? 
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Lectoescriptura: 
Títol: Cantem la cançó de les vocals: 

 
A, E, I, O, U - Dàmaris Gelabert   

 

● Ara les intentem 

escriure en un full! 

● Podem ballar-la i 

cantar-la tots a casa! 

● Podem pintar, si 

volem, les vocals 

repassant-les, amb els 

colors que vulguem! 

 

Àmbit matemàtic: 
Títol: Quants pals puc ficar en aquest rotllo? 

 

● Amb rotllos de paper higiènic o similar, 

els tallem i escrivim números del 0 al 10. 

Després amb pals o objectes similars que 

tinguem per casa, els classifiquem segons el 

número escrit.  

● I si ara els barregem? Sabem identificar 

els números?  

 

 

 

 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=whuKasZzqDU
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Grafisme: 
Títol: Decoro les línies! 

 

● Resseguim els camins amb 

botons o material similar que 

tinguem per casa! Els camins que 

podeu oferir són corbes (com el 

sol), línies rectes cap amunt i cap 

avall (pluja) i diagonals (carretera).  

 

 

 

Plàstica/motricitat fina: 
títol: el monstre de colors 

 

En un full o cartró podeu dibuixar el monstre 

de colors i després pintar-lo. Us enrecordeu 

del conte! El podeu buscar al Youtube! Veureu 

què divertit! 

● Aquí teniu l'enllaç: El Monstre de Colors 
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https://www.youtube.com/watch?v=LyDemqqUS-Q
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Comprensió oral/contes:  
conte: “El Coronavirus” 

● "El Coronavirus" 

● Què han entès del conte? Perquè 

la gent es taca de blau brillant? Perquè 

no es podia sortir de casa? Nosaltres 

estem vivint un moment igual? Qui és la 

taca de clau brillant? Feu-li als infants 

diferents preguntes sobre el conte.  

● Ara podem dibuixar la taca blau brillant! Podem utilitzar el material 

plàstic que vulguem (pintures, plastidecor, llapis de fusta, ceres...) i fins i 

tot posar-li purpurina si en tenim! 

 

Projecte de Miró 
títol: CONTE DE MIRÓ 

● Enllaç del conte:               Conte de Joan Miró 

 

Aquest és un conte on Joan Miró, explica la 

seva vida i la història d’algunes de les seves 

pintures.  

Després de visionar el vídeo, farem el següent: 

● Podeu mirar el conte i fer un dibuix de 

què més us ha agradat. 

● Per fer això, podeu utilitzar pinzells 

amb pintura com feia Joan Miró i sinó amb el material que tingueu per 

casa. 
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https://youtu.be/5V4UisB140Q
https://youtu.be/lVXgzy-b_r0

