
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P3  
Setmana del 27 d’abril al 3 de maig 
 

Activitats de 
comunicació 

 

TREBALL DE L’ESQUEMA CORPORAL 
 
Hem fet un petit video on expliquem com fem aquest tipus d’activitat a l’escola en el 
següent enllaç: https://youtu.be/CCDLS4xmjwM 
 
Un cop els nens i nenes vegin el vídeo: 
 

● En un full Din A-4 en vertical, fer un dibuix de nosaltres mateixos repassant tot allò 
que hem de dibuixar: cap, ulls, boca, nas, orelles, cabells, coll, cos, braços, mans, 
dits, cames i peus. 
 

● Posar el nostre nom a sota. 
 

 Lectura i 
escriptura 

  LLETRES DEL NOM AMB PLASTILINA 
 

● Fer les lletres del nostre nom amb plastilina. 
 
-Podeu escriure el nom en un full per tenir el model. 

 
 

-O ho podeu fer sense model de manera lliure. 
 

 
 

★ Si no teniu plastilina a casa, a l’apartat “Activitats de joc i manipulatives” us 
deixem la recepta per fer plastilina casolana. 

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

 
Consciència 
fonològica 

Activitat bucofonatoria: FEM PRÀXIES 
Fem exercicis amb la llengua i els llavis: https://youtu.be/heZrUK6obJ0 
Conte del cuc: https://youtu.be/imz9Ii3vhTs 
 
És bo treballar les pràxies perquè: 

● Potencia l’agilitat, mobilitat, pressió i tancament labial.  
● S’adquireix control i força en la llengua i els llavis. 
● Facilita l’ajust fonètic dels sons significatius de la llengua d’aprenentatge. 

https://youtu.be/CCDLS4xmjwM
https://youtu.be/heZrUK6obJ0
https://youtu.be/imz9Ii3vhTs


Llenguatge 
matemàtic 

   CONTE 
 

● L’erugueta goluda: https://youtu.be/p_K4Q88_HAQ 
 
   QUANTITATS 

Després de veure el conte de l’erugueta goluda… 
 

● Practiquem les quantitats: 1, 2 i 3.  
Necessitarem 3 recipients, ja poden ser rotllos de paper de WC, ampolles, 
carmanyoles… o el que tingueu per casa i cigrons, pompons, pedres, llapis de 
colors… 
Marquem els recipients amb els números 1, 2 i 3 i hem d’introduir la quantitat 
corresponent. 

 

 
 

Veure vídeo a l’enllaç: https://youtu.be/8eiYRcPSlaU 
 
 

RECOMANACIÓ: 
 

➢ CONTA COMPTES: Per ampliar i/o reforçar aquests conceptes, podeu fer la 
página 6, dintre de l’apartat quadern, del llibre digital CONTA COMTES 2. 
RECORDEU NO ÉS OBLIGATORI. 
 
https://edelvivesdigital.com/ 
 
Passos a seguir:  
Posar e-mail i contrasenya → Conta Comptes → versió comuna→ entrar→ 
quadern→ Conta Comptes 2 → fitxa número 6 (Clicar sobre els botons de 
l’esquerra). 

 

Llenguatge 
musical 

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

 
 

- Tot sona: https://www.youtube.com/watch?v=CfIVJNZRSDQ  us animem a 
ballar aquesta cançó! 

 
   La primavera és plena de llums i colors així que comencem!  

- Vermell: https://www.youtube.com/watch?v=_jp6fazkXY0 
- Colors de l’arc de Sant Martí el Pot Petit: 

https://www.youtube.com/watch?v=avpkt-PKu7Q 
 
   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  
 Cançons per relaxar-se: 

-  Me’n vaig a dormir: https://www.youtube.com/watch?v=ENSiKRdXtis 
 

https://youtu.be/p_K4Q88_HAQ
https://youtu.be/8eiYRcPSlaU
https://edelvivesdigital.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UwZfD0rjeVk
https://www.youtube.com/watch?v=CfIVJNZRSDQ
https://www.youtube.com/watch?v=_jp6fazkXY0
https://www.youtube.com/watch?v=avpkt-PKu7Q
https://www.youtube.com/watch?v=bcN8dO-JmLE
https://www.youtube.com/watch?v=bcN8dO-JmLE
https://www.youtube.com/watch?v=K851gOYea1E
https://www.youtube.com/watch?v=ENSiKRdXtis


  
 

Activitats de 
joc i 

manipulatives 

 
  FER PLASTILINA CASOLANA: 
  
 
Aquesta setmana us proposem fer la vostra pròpia plastilina a 
casa. Us deixem la recepta en el següent enllaç: 
 https://www.trucosdefamilia.com/como-hacer-plastilina-casera-
en-cinco-minutos-y-sin-coccion/ 
  

 

★ UN PETIT TRUC: en comptes de posar l’aigua de cop, us recomanem anant-la 
posant poc a poc perquè la textura sigui l’adequada. Podeu provar primer amb una 
petita mostra per tal d'assegurar-vos un bon resultat. 

 

Psicomotricitat Aquesta setmana teniu un joc interactiu per moure’s en família dedicat especialment 
pels petits de l’Ignasi Iglesias. És una proposta d’activitats amb alguna sorpresa, així 
que haureu d’anar avançant per veure-ho. Obriu l’enllaç i seguiu les instruccions, desitjo 
de tot cor que en gaudiu molt! 

 
https://view.genial.ly/5e973eadd82ffd0dbf08d25c/interactive-content-
psicomotricitat 
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Per qualsevol dubte o si voleu fer-nos arribar fotografies o vídeos, aquí teniu 
el correu electrònic de contacte de les tutores de P3: 
 
P3 A: 
Noelia: gomeznoelia@ignasiiglesias.cat 
Carmen: torrescarmen@ignasiiglesias.com 
 
P3 B: 
Eli: hernandezelisenda@ignasiiglesias.cat 
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