
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P4 
Setmana del 15 al 17 d’abril 
 

Activitats de 
comunicació 

    DITA: A L’ABRIL CADA GOTA VAL PER MIL 
                      

 NOM I COGNOM:  
 DATA: (DIMARTS 14) 
 
        A L’ABRIL, CADA GOTA VAL PER MIL. 
 
                                   (DIBUIX) 
 

 

 
- Aprendre la dita d’abril   
- Escriure-la en un full, el nom i cognoms i la data.(Opcional escriure la dita) 
- Fer un dibuix relacionat amb la dita 

Lectura i 
escriptura 

    CONFEGIR EL NOM I COGNOMS 

                   
 

- Preparar les lletres retallant cartronets petits (Adult).  
- Podem fer els noms dels familiars, dels companys... 

 
 
*Recordeu que treballem amb lletra majúscula (la que diem també lletra de pal). 
 

Llenguatge 
matemàtic 

    TREBALLAR LA NUMERACIÓ FINS AL SIS 
 
- Preparar els tubs de paper, també podem fer servir 
gots, pots…( adult) 
- Posar a cada tub la quantitat de pinces que ens marca 
el número. 
- Ordenar els tubs de petit a gran. 
- Escriure els números en diferents suports: paper, 
sorra, serradures ,sal,... 
 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UwZfD0rjeVk
https://www.youtube.com/watch?v=l4Ad6pZ8vEQ
https://www.youtube.com/watch?v=bcN8dO-JmLE
https://www.youtube.com/watch?v=43cRrFn5B5o
https://www.youtube.com/watch?v=K851gOYea1E


 

Activitats de 
joc i 

manipulatives 

  AMPOLLA DE LA CALMA 
      
   - Ampolla de plàstic 
   - Aigua 
   - Colorant alimentari, pintura, 
purpurina... 
   - oli ( vegetal, Johnson, oliva..) 
   - Ho barregem tot i tapem 
l’ampolla. ( si podem posar cola al 
tap millor, no hi haurà perill que 
s’obri) 

 
Psicomotricitat 

  
Aquests dies us proposo un parell d’activitats que trobareu explicades aquí   
 
 

 

English songs 

Escoltem i cantem! 
 
Days of the Week Song: https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 
 
BONUS TRACK: Wash Your Hands Song: 
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3 
 

Consciència 
fonològica 

Racó del buf: 
Vídeo on al Carmen explica l’activitat, 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 arribar fotografies o vídeos de l’activitat, podeu fer-ho 
al correu electrònic: torrescarmen@ignasiiglesias.com 
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