
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P3 
Setmana del 18 al 22 de maig 
 
 

Activitats de 
comunicació 

 

CONTE 
 

● Mai facis pessigolles al tigre:https://youtu.be/lsupOvvkC-c  

 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: 
 

● Classificar els noms si són llargs o curts. Comenceu amb els cops de veu,              
primer fent un salt i després picant de mans. Per exemple: Valentina:            
Va-len-ti-na, he fet 4 salts i he picat 4 cops de mans. Elsa: El-sa, he fet 2 salts i                   
he picat 2 cops de mans. Després, feu la classificació amb les targetes dels              
noms que teniu, segons si són llargs o curts. 

 
                                             P3A                                   P3B 

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

Consciència 
fonològica 

FEM ONOMATOPEIES 
 
 
 

● Joc: https://www.elbuhoboo.com/juegos-infantiles/01/ 
Toqueu la pantalla o qualsevol tecla si ho feu des de l’ordinador i imiteu el so 
de l’animal: feu igual que el gos (bup, bup)... 

● Després podeu fer les onomatopeies del nostre cos, igual que el següent 
vídeo: https://youtu.be/16Wx_qcjnhI  
 

Les onomatopeies són la representació dels sons d’animals i coses comuns i 
serveixen per millorar la fluïdesa verbal, així com treballar algunes les dificultats en 
l’articulació d’alguns sons.  
 
★  

https://youtu.be/lsupOvvkC-c
https://www.elbuhoboo.com/juegos-infantiles/01/
https://youtu.be/16Wx_qcjnhI


Llenguatge 
matemàtic 

CERCLES MATEMÀTICS 
 

Fer un trencaclosques relacionant la quantitat amb la grafia del número i el nom del 
del número, tal i com es mostra a la imatge. 

 

 
 

 
RECOMANACIÓ: Podeu continuar treballant la numeració amb el següent joc: 

 
➢ https://es.ixl.com/math/infantil/contar-hasta-3  

 

Llenguatge 
musical 

CANÇONS: 
 

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

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!!! 
 
A la primavera surten les formiguetes… preparats per ser formiguetes??! 

- Les petites formiguetes: https://www.youtube.com/watch?v=aRvQVtcPFqI 
 

- Color blau: https://www.youtube.com/watch?v=ZiczRa8fEz8 
 
 
  Cançons per relaxar-se: 

- Mareta :https://www.youtube.com/watch?v=jIHqyOnP06g 
 

 Activitats de 
joc i 

manipulatives 
 

CONGELEM FLORS 
 
A la primavera surten moltes flors, molt maques i de tots colors i com ja podem sortir                 
més i segur que farà bon temps, us proposem un repte:  
 

● Quan sortiu a passejar agafeu algunes flors que us agradin i quan torneu a              
casa les deixeu en un recipient amb aigua o a una glaçonera i les deixeu tot el                 
dia al congelador. L’endemà traieu-les i ens ensenyeu com us ha quedat!!! 

○ Què ha passat amb l’aigua i les flors?  

https://es.ixl.com/math/infantil/contar-hasta-3
https://youtu.be/0nZcl8024aw
https://www.youtube.com/watch?v=CfIVJNZRSDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ygw45LvSozs
https://www.youtube.com/watch?v=aRvQVtcPFqI
https://www.youtube.com/watch?v=ZiczRa8fEz8
https://www.youtube.com/watch?v=jIHqyOnP06g


○ Ara, penseu com les podríeu rescatar, com es pot desfer el gel? Poseu             
en pràctica les vostres idees a veure si ho aconseguiu!!! 
 

 

Psicomotricitat La proposta  d’aquesta setmana té a veure amb els peus. 

Us proposo que gaudiu sentint diferents textures com: sorra, farina, gespa, aigua,            
pintura, xocolata desfeta...les possibilitats són moltes! Si teniu jardí, terrassa o balcó            
és més fàcil, sinó també podeu fer-ho a la banyera o en una galleda! 

Us recomano provar-ho, sempre tenint en compte les possibles al.lèrgies i/o           
intol.leràncies i vigilant que sigui un espai segur, que no rellisqueu i us feu mal. 

Si feu servir la xocolata o la pintura podeu aprofitar per estampar el peu en un paper i                  
tindreu un preciós record! 

Per acabar, podeu fer un massatge de peus amb pilota o unes pessigolles amb              
plomes, segur que serà ben divertit. 

Vinga, aprofiteu i gaudiu de l’experiència. 

Si voleu compartir les fotos a través del Telegram  estaré encantada de veure-les. 

  

  

  
 



 
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 

mailto:gomeznoelia@ignasiiglesias.cat
mailto:hernandezelisenda@ignasiiglesias.cat

