
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P3 
Setmana del 4 al 10 de maig  
 
 

Activitats de 

comunicació 

CONTE 

 
La increible història del nen menjaparaules. 

https://youtu.be/c_kHfzNmguM 

Lectura i 

escriptura 

ACTIVITAT DE TRAÇ: FEM UN CODI DE BARRES 

 
Us heu fixat que a tot allò que compreu hi ha unes línies i uns números molt i molt petits? 

Són els codis de barres i serveixen per saber què és. 

Us proposem un repte: busqueu uns quants codis de barres per coses que tingueu per 

casa, els retalleu i els enganxeu en un paper i després… podeu inventar-vos un, us 

animeu? 

Podeu fer-lo tan gran com vulgueu, recordeu que les línies es fan de dalt a baix, amb 

qualsevol material: pintura, retoladors, colors, amb els dits… No feu els números, que són 

una mica difícils, penseu que el més important són les línies. 

És important fer diferents tipus de traç perquè és un treball previ de les habilitats que 

ajudaran els nens i nenes en el llenguatge escrit. 
 

 

 
 
 

Consciència 

fonològica 

JOC D’ESCOLTAR: BUSQUEM EL MÒBIL 

 
Demaneu al nen o nena que es tapi els ulls. Mentre té els ulls tapats, amagueu el mòbil amb el 

temporitzador activat uns segons. Es tracta d´amagar el mòbil sense que la persona que l´ha 

de trobar miri. 

Un cop amagat, el nen o nena es destapa els ulls i ha d’intentar trobar el mòbil guiant-se pel so 

de l´alarma que sonarà quan el temps acabi. 

Aquesta és una activitat de consciència fonològica que ens serveix per : introduir els infants a 

l’art d’escoltar de forma activa, atenta i analítica. 

 

  
 
 
 

 

 
 

 

https://youtu.be/c_kHfzNmguM


Llenguatge 

matemàtic 

CÀLCUL MENTAL: 

Us proposem dedicar de tres a cinc minuts, al dia o cada dos dies, a fer càlcul mental amb 

petits problemes. Us recomanem començar a sumar i restar fins a 2 i, depenent del ritme 

de cada nen o nena, augmentar-ne o no la dificultat fins a 3. 

 
Exemples: 

● Si tens 1 (o 2) plàtan(s) i jo et regalo un altre, quants plàtans tens en total? 
● Si tens 2 (o 3) pilotes, però anant pel carrer en perds una, quantes pilotes et 

queden? 

 
RECOMANACIÓ: 

 

➢ CONTA COMPTES: Per ampliar i/o reforçar aquests conceptes, podeu fer la 

página 9, dintre de l’apartat quadern, del llibre digital CONTA COMPTES 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! 

 
- Marieta vola vola: https://www.youtube.com/watch?v=clr4LmrpBm8 

- Color groc : https://www.youtube.com/watch?v=dQ0jEresh58 

 
Cançons per relaxar-se: 

- La nina petita: https://www.youtube.com/watch?v=9-Y3P-OiiDY 

Activitats de 

joc i 

manipulatives 

FEM LA NOSTRA MARIETA 

 
Sabeu com? 

En el següent enllaç us expliquem com. https://youtu.be/uT34jCcJ_Kw 

 
Material: 

● rotllo paper WC 

● llapis 

● regle 

● pintura, colors i/o rotuladors 

● cola 

● tisores 

● peça en forma de cercle 

 

https://edelvivesdigital.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UwZfD0rjeVk
https://www.youtube.com/watch?v=CfIVJNZRSDQ
https://www.youtube.com/watch?v=clr4LmrpBm8
https://www.youtube.com/watch?v=dQ0jEresh58
https://www.youtube.com/watch?v=9-Y3P-OiiDY
https://youtu.be/uT34jCcJ_Kw


  
FEM COMPOSICIONS AMB DIFERENTS ELEMENTS 

 
● Fer formes i resseguir-les posant pedres, cigrons, llenties, botons… a sobre. 

També ho podem fer amb les lletres del nostre nom. 
 

 
 
 

Psicomotricitat Heu provat el joc que us vaig proposar la setmana passada? 

Aquesta serà la meva proposta per aquesta setmana. Si teniu algun dubte, 

contacteu per mi per mail: narbonasilvia@ignasiiglesias.cat. Recordeu que també 

estic al grup de Telegram, a veure si envieu alguna imatge jugant al joc, em farà 

molta il.lusió! 

 
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 

 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:narbonasilvia@ignasiiglesias.cat
https://view.genial.ly/5e973eadd82ffd0dbf08d25c/interactive-content-psicomotricitat


 
 

 

 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


