
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P4 
Setmana del 20 al 24 d’abril 
 

Activitats de 
comunicació 

 

CONTE 
Aquesta setmana en motiu de que el 23 d’abril és St. Jordi us volem explicar el   
següent conte: enllaç  https://youtu.be/_wDLEKeWyMY  
 

❖ Escriure el títol del conte, nom i cognom, data i un dibuix. 
 

NOM I COGNOM: ____________________________ 

DATA: __________________________________ 
 

LA  LLEGENDA  DE  SANT  JORDI 
 

(DIBUIX) 

 

❖ Aquí  teniu un enllaç per poder veure i fer activitats de la Llegenda de Sant Jordi. 
http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/jordi/index.htm 
 

❖ Recomanem buscar estonetes per reforçar el vocabulari en català ( mirar 
dibuixos, mirar contes…) 
 

Lectura i 
escriptura 

CONFEGIR 

❖  Confegir i escriure els personatges  del conte:  
             PRINCESA, REI, SANT JORDI, DRAC, ROSA, CAVALLER, CASTELL. 

❖  Seguir amb la feina de confegir i escriure el seu nom, de companys, família... 
 
*Recordeu que treballem amb lletra majúscula (la que diem també lletra de pal). 
 

Llenguatge 
matemàtic 

FER SÈRIES 
 

 

 

 

❖ Fer sèries de tres consignes ( blanc, groc i marró), les podeu fer a terra, ben llarga.  

❖ Opcional les podeu fer amb diferents elements i amb més consignes: 

● Figures geomètriques: triangle, quadrat i cercle (material Baula) 

● Botons: blau, groc, vermell (material Baula) 

● Cotxes: vermell, blau, verd, negre. 

❖  CÀLCUL MENTAL. Us proposem cada dia dedicar una estoneta a fer càlcul mental 

amb petits problemes de sumar i treure ( fins a 5), cadascú al seu ritme. Exemples:  

1. L’Hermínia ha portat per esmorzar quatre galetes i s’ha menjat 2. Quantes 

galetes li queden? 

2. L’Eli té 2 retoladors vermells i 3 retoladors blaus. Quants retoladors té l’Eli 

en total? 

 
      Recomanacions:   Continuar treballant la numeració. 
 

https://youtu.be/_wDLEKeWyMY
http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/jordi/index.htm


Llenguatge 
musical 

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

 
    
  Sant Jordi:  

- Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac: 
https://www.youtube.com/watch?v=vDOzjj7Hox8 

- Sant Jordi, Damaris G: https://www.youtube.com/watch?v=-4wkoJ_ekBE 
- Sant Jordi, vine aviat!El pot petit: 

https://www.youtube.com/watch?v=___3Vi2xA6Q 
- Drac ferotge: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ri9sypwj4h4&list=PL0nsddbpK-
l6lj4gVmdFnHHTDQE0wSDIR&index=6 

 
 
  Continuem amb la Primavera: 

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

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

Activitats de 
joc i 

manipulatives 

MANUALITAT DE SANT JORDI 

❖ Fer una rosa amb diferents materials: dibuixada, plastilina o fang,  diferents papers, 
roba,... 

❖ Fer un drac: dibuixat, cartró, oueres,... 

❖ Punts de llibre. 

Psicomotricitat  
Aquesta setmana us proposo que jugueu a representar personatges de la llegenda de Sant 
Jordi en família. Podeu ser el cavaller, la princesa, el rei, la reina, el drac, les persones del 
poble, els animals... 
Agafeu roba que teniu per casa i jugueu una estona. Us podeu posar una tela per ser la 
princesa, fer una espasa de cartró pel cavaller, un pal d’escombra pel cavall, el drac amb 
algun jersei gros...segur que podeu fer coses ben senzilles però molt divertides. 
Si us animeu a compartir les fotos o petits vídeos al Telegram o a instagram, tots us 
podrem veure. 
Espero que us divertiu jugant amb la família! 

 
 

English songs Story time:  George and the Dragon 
https://www.youtube.com/watch?v=RqBn08RywaE 

Consciència 
fonològica 

Joc comença per..  Aquí teniu un vídeo on s’explica l’activitat: 
https://youtu.be/ivRzBWoZ9M4 
 
Amb les lletres que vau fer per confegir el nom podeu jugar a classificar coses que trobeu 
per casa i que comencen per… Podeu començar amb la lletra del vostre nom, després 
podeu fer les vocals i si us animeu podeu fer servir tot l’abecedari! Us deixo un vídeo per 
escoltar com sonen les lletres de l’abecedari: 
 

● Abecedari fonètic: https://youtu.be/uvrdzQwLhHc  
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