
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P3 
Setmana del 15 al 17 d’abril 
 

Activitats de 
comunicació 

 DITA: LA PRIMAVERA HA ARRIBAT I MOLTES FLORS ENS HA PORTAT. 
- Recitar la dita de la primavera i dibuixar flors. 

➢ https://images.app.goo.gl/tgAupiwMDwcerHo59 
 

 Lectura i 
escriptura 

  TRAÇ 
 
- Practicar el traç de les lletres del nom de cadascú dins d’una 
capsa, safata o carmanyola amb sal, farina, sorra… 
Veure l’enllaç: https://youtu.be/vgsVl9NG9Og 
 
 
 
*Recordeu que treballem amb lletra majúscula (la que 
diem també lletra de pal). 
 
 
 

Llenguatge 
matemàtic 

 SERIACIÓ 
 
- Seriació amb pinces de la roba. 
Veure l’enllaç: https://youtu.be/K6Hh-nDoKNk 
 
 
NOTA: si no teniu pinces de la roba de colors, 
podeu pintar les que tingueu o fer les sèries amb 
qualsevol altre cosa: objectes de color d’algun joc 
que tingueu per casa, trossets de papers de colors, 
etcètera. 
 
 

Llenguatge 
musical 

CANÇONS: 
-  L’hora de fer música: https://www.youtube.com/watch?v=UwZfD0rjeVk 

 
   Primavera: 

- Musicograma la primavera Vivaldi: 
https://www.youtube.com/watch?v=l4Ad6pZ8vEQ 

- Primavera de Vivaldi (imatges): 
https://www.youtube.com/watch?v=bcN8dO-JmLE 

- Benvinguda primavera: 
 https://www.youtube.com/watch?v=43cRrFn5B5o 

- La primavera Damaris G: 
https://www.youtube.com/watch?v=K851gOYea1E 

 Activitats de 
joc i 

manipulatives 

 MOTRICITAT FINA 
- Introduir cigrons, mongetes, llenties, pompons, pedres…  dins d’una 

ampolla/rotllo de paper de WC, utilitzant els dos dits per practicar la pinça.  
També podeu utilitzar una pinça de la roba per agafar els cigrons. 
Veure l’enllaç: https://youtu.be/XENNv1rzzp8 
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Psicomotricitat Aquests dies us proposo un parell d’activitats que trobareu explicades aquí  
 

Consciència 
fonològica 

RACÓ DEL BUF 
- He fet un vídeo on explico l’activitat, podeu veure’l cliclant a l’enllaç: 

https://youtu.be/bGDgDr9vsgY 
 
  - Fer una boleta amb paper i bufar, si pot ser amb una  
canyeta. 
  - Jugar amb un/a germà/ana, mare, pare…  
  - Fer un circuit amb plastilina o llana per controlar el buf. 
 
 
 
Si teniu algun dubte o voleu fer-me arribar fotografies o 

vídeos de l’activitat, podeu fer-ho al meu correu electrònic: 
torrescarmen@ignasiiglesias.com 
 
 

 

Per qualsevol dubte o si voleu fer-nos arribar fotografies o vídeos, aquí teniu el correu 
electrònic de contacte de les tutores de P3: 
 
Noelia: gomeznoelia@ignasiiglesias.cat 
 
Eli: hernandezelisenda@ignasiiglesias.cat 
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