
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P4 
Setmana del 27 d’abril al 3 de maig 
 

Activitats de 
comunicació 

 

    CONTE 
 

❖ L’erugueta goluda: https://youtu.be/p_K4Q88_HAQ 
 

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

NOM I COGNOM: ____________________________ 

DATA: __________________________________ 
 

L’ERUGUETA GOLUDA 
 

(DIBUIX) 

 
 

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

Lectura i 
escriptura 

    

❖ Confegir i escriure els personatges  del conte:  
ERUGUETA, POMA, PERA, PRUNA, TARONJA, MADUIXA 

❖ Escriure el nom i fer el dibuix 
 

 
POMA 

 
MADUIXA 

 

❖ Podeu buscar més fruites i confegir el seu nom. 
              

❖ 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). 
 

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. 

English songs Story time: The very hungry canterpillar 
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY 
 
Let’s remember! What is it? 
https://www.youtube.com/watch?v=zFGF23RbzaQ 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/p_K4Q88_HAQ
https://youtu.be/heZrUK6obJ0
https://youtu.be/imz9Ii3vhTs
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY
https://www.youtube.com/watch?v=zFGF23RbzaQ


Llenguatge 
matemàtic 

     

  

  

 

❖ Figures geomètriques: CERCLE, TRIANGLE, QUADRAT I RECTANGLE 

Construïm amb diferents materials: cordill, llana, amb el cos, plastilina, canyetes, 

pals de polo, pinces, escuradents,.... al terra. 

❖  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. La mare ha comprat 2 pomes vermelles i 3 verdes. Quantes pomes ha 

comprat la mare? 

2. El pare té 5 maduixes, me’n dóna 2. Quantes maduixes li queden?  

 

      Recomanacions:   Continuar treballant:  numeració i sèries. 

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 

Activitats de 
joc i 

manipulatives 

❖ Manualitat: fem la nostra erugueta amb pasta de sal. 

❖ Recepta pasta de sal: 2 tasses de farina, 1 tassa de sal i 1 tassa d’aigua.  

❖ En un bol barregem la sal i la farina. 

❖ Afegim l’aigua a poc a poc, i remenem amb la cullera fins que ens quedi una massa 

compacta. 

❖ Finalment la amassem bé amb les mans.(Està a punt quan no s’enganxa, si cal 

afegir un polsim de farina) 

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


  *Si volem una massa de color és millor afegir el colorant o una mica de pintura a 

l’aigua, el color queda més uniforme.També podem pintar les figures després. 

 

   

   

 
 

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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