
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P4 
Setmana de l’1 al 7 de juny 
 

Activitats de 
comunicació 

 

   
       CONTE 
 

● De què fa gust la lluna? https://youtu.be/KiSSvgH0UnU  
 

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

 
NOM I COGNOM: ____________________________ 
DATA: __________________________________ 

 
TÍTOL 

 
(DIBUIX) 

 
❖ Recomanem buscar estonetes per reforçar el vocabulari en català (mirar          

dibuixos, mirar contes en català..) 
 

Lectura i 
escriptura de 

 
❖ ELS DIES DE LA SETMANA: recordem els dies de la setmana amb la cançó 

de la Damaris: Cançó: Els dies de la setmana 
 

● Escriure els noms dels dies en cartronets 
● Fer un memory  
● Escriure els noms amb traç doble i pintar per dintre 
● Buscar en el calendari de casa els dies de la setmana  
● Confegir el vostre propi calendari, amb les activitats que feu cada dia  

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

Consciència 
fonològica 

 

 
RACÓ DEL BUF. Fem bombolles 
 
Què us sembla si fem bombolles de sabó com ho fèiem a l’escola? Si teniu un potet                 
per fer bombolles com el que tenim a la classe el podeu fer servir i si no en teniu,                   
podeu fer-ho amb un un recipient, abocar aigua i sabó de rentar plats. Després              
introduïm una canyeta de plàstic i ja podeu bufar per l'extrem i veureu com surten               
bombolles!  
Podeu fer-ho a fora, però si ho feu a dins de casa us deixo una cançó que podeu                  
escoltar mentre jugueu: La cançó de les bombolles de Jordi Toniettti:           

https://youtu.be/SaIOQ-2Qabk  

 

https://youtu.be/KiSSvgH0UnU
https://youtu.be/4atoVE3t-yo
https://youtu.be/4atoVE3t-yo
https://youtu.be/SaIOQ-2Qabk


English   
Story time: A taste of the moon 
 https://www.youtube.com/watch?v=jD1FoelHdDw 
 
Let’s sing along! :What do you hear? 
https://www.youtube.com/watch?v=YVgv1EFJZHc 
 

Llenguatge 
matemàtic 

 
FIGURES GEOMÈTRIQUES : amb les pissarres magnètiques i les formes 
imantades podeu fer: 

 
● Classificació de formes. 
● Fer sèries de colors, formes i tamanys  
● Realitzar composicions lliures. 

  

                        
 

❖ CÀLCUL MENTAL. Us proposem cada dia dedicar una estoneta a fer càlcul 
mental amb petits problemes de sumar i restar (fins a 6), cadascú al seu ritme. 
Exemples:  

● Jo tinc 4 dofins i tu en tens 2. Qui té més dofins tu o jo? 
● Aquest matí hem explicat el conte d’en Patufet i aquesta tarda el de 

Les Set cabretes, quants contes hem explicat avui?  
  

❖  Aquí teniu una activitat interactiva per continuar treballant el càlcul mental. 
Clica la imatge!!  
 

        
                             CLICAR DAMUNT IMATGE 

  

 Llenguatge 
musical 

  
 CANÇONS: 
 

- CANTEU AMB MI?  L’hora de fer música: https://youtu.be/0nZcl8024aw 
 

-  CANTEU AMB MI? Cançó del silenci: https://youtu.be/m-u6j0I_ayA  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jD1FoelHdDw
https://www.youtube.com/watch?v=YVgv1EFJZHc
https://view.genial.ly/5ec057b28e243b0d5a33359c/horizontal-infographic-lists-calculem
https://youtu.be/0nZcl8024aw
https://youtu.be/m-u6j0I_ayA


  A ballar!: 
-  “NOU”  BALLEU AMB MI? Cap, panxa, genolls i peus: 

https://youtu.be/OYXiKaBLcAw  
- Tot sona: https://www.youtube.com/watch?v=CfIVJNZRSDQ  us animem a 

ballar aquesta cançó! 
- Passagem-nos pel bosc: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ygw45LvSozs  us enrecordeu 
d’aquesta cançó?! vigileu amb el llop!!! 

 
  Audició: 

- “NOU”Els instruments: https://www.youtube.com/watch?v=_kJ_7hq4ICM 
  
  Cançons per relaxar-se: 

- “NOU”Son,son veni, veni,veni: 
https://www.youtube.com/watch?v=5xRO81P9-3I 

 
 
 

Psicomotricitat Aquesta setmana us proposo fer un “atrapaboles” per jugar a casa per tal de treballar 
la psicomotricitat fina i la punteria. Es pot fer de diferents maneres, segons el material 
que tingueu a casa. De ben segur que passeu una bona estona! 
 

 
 
 

Activitats 
manipulatives 

 
❖ Ara que ja podem sortir a passejar us proposem que feu una manualitat amb 

materials que trobeu en les vostres sortides: pedres, petxines, palets, fulles, 
pinyes,.... 

 
 
 
 

https://youtu.be/OYXiKaBLcAw
https://www.youtube.com/watch?v=CfIVJNZRSDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ygw45LvSozs
https://www.youtube.com/watch?v=_kJ_7hq4ICM
https://www.youtube.com/watch?v=5xRO81P9-3I


 

 
 
 
 
 
 
 


