
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P3 
Setmana de l’11 al 17 de maig 
 
 

Activitats de 
comunicació 

 

CONTE 
 

● L’ELMER: https://youtu.be/8VixFVPA7oU  
 

Un cop hàgiu vist el conte, podeu fer les activitats següents,  
on es treballen els colors: JClic: https://clic.xtec.cat/projects/colors3/jclic.js/index.html 

 Lectura i 
escriptura 

JUGUEM AMB ELS NOMS DELS NENS I NENES DE LA CLASSE 
 
Us proposem uns jocs per treballar el reconeixement dels noms dels companys i             
companyes de la classe. Us deixem tots els noms, només els heu de copiar dos cops i                 
retallar-los, alguns dels jocs que podeu fer són: 

● Trobar la parella: El nen/a escull un nom, l’agafa i l’ha de trobar en la còpia                
que heu fet. 

● Memory: podeu posar 3 noms amb la seva parella corresponent cap avall i             
han d’anar girant-los i trobar els que són iguals. 

● Confegir noms: Podeu fer lletres i que confegeixin els noms. 
 

★ Explicació de l’activitat: https://youtu.be/CgqNnZO2uHs  
 
                                             P3A                                   P3B 

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

Consciència 
fonològica 

RACÓ DEL BUF 
 

● Joc: Cursa de cucs. 
Us proposo un repte familiar: us animeu a fer una cursa de cucs? Es tracta d’una 
activitat molt senzilla, només necessiteu una mica de paper i una canyeta. Ah… i 
una cosa molt important: UNA BONA BUFERA per convertir-vos en 
SUPERBUFADORS!!! 

 
 

https://youtu.be/8VixFVPA7oU
https://clic.xtec.cat/projects/colors3/jclic.js/index.html
https://youtu.be/CgqNnZO2uHs


 
 
★ Aquí teniu un tutorial per fer els cucs: https://youtu.be/masXI2h3qt0 

★  

Llenguatge 
matemàtic 

CLASSIFIQUEM LES FORMES GEOMÈTRIQUES CERCLE, QUADRAT I TRIANGLE 
 
Mirar quines coses teniu a casa amb forma de cercle, quadrat i triangle. 

● Classificar els diferents elements que heu trobat segons la seva forma:  
cercle, quadrat o triangle. 

 

 
 

★ Explicació de l’activitat: https://youtu.be/c-B9qOoZvcU 
 

RECOMANACIÓ: 
 

➢ CONTA COMPTES: Per ampliar i/o reforçar aquests conceptes, podeu fer la 
página 1 i pàgina 12 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 1 o  12 (Clicar sobre els botons de l’esquerra). 

 

Llenguatge 
musical 

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

 
A ballar!: 

- 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!!! 

 

https://youtu.be/masXI2h3qt0
https://youtu.be/c-B9qOoZvcU
https://edelvivesdigital.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UwZfD0rjeVk
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- Color verd: https://www.youtube.com/watch?v=AHHGjIYl78U 
 
  Cançons per relaxar-se: 

- Somni de colors :https://www.youtube.com/watch?v=zLkGFltwW3o 
 

 Activitats de 
joc i 

manipulatives 
 

FEM FORMES AMB ESCURADENTS 
 
Buscar per casa una safata de porexpan, cartró, goma eva… Qualsevol material en el 
que es pugui punxar escuradents ens serveix. 
 

● Dibuixem les formes de quadrat, cercle i triangle i les resseguim punxant 
escuradents a sobre. 

  
★ Explicació activitat: https://youtu.be/WIAVXn8tnUw  

Psicomotricitat  
Aquesta setmana us comparteixo una activitat que m’agrada fer amb els meus fills: 
ioga. És un vídeo molt complert, podeu mirar de fer-lo tot o deixar-ho quan esteu 

cansats. Comença amb una “salutació al sol” i després van sortint uns amics meus: el 
gos, el gat, la serp i l’abella. Si t’ha agradat i vols compartir una foto amb la postura 

que més t’agradi, perfecte! Si no ho vols fer, no passa res! 
https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I&feature=youtu.be 

 
 

 
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.cat 

 
P3 B: 

Eli: hernandezelisenda@ignasiiglesias.cat 
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