
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P3 
Setmana del 25 al 29 de maig 
 
 

Activitats de 
comunicació 

 

CONTE 
 

● El pirata de les estrelles: https://youtu.be/lY42I25FROE 
 

★ Podeu fer la vostra estrella clicant al següent enllaç: estrella empatía.indd 

 Lectura i 
escriptura 

TREBALL DE L’ESQUEMA CORPORAL 
 
Passades unes setmanes des de que vam fer aquesta activitat per primer cop a casa, 
us proposem tornar-la a fer per poder apreciar l’evolució del dibuix de la figura humana 
dels vostres fills i filles.  Us recordem com l’havíem de treballar: 
 

● En un full Din A-4 en vertical, fer un dibuix de nosaltres mateixos repassant tot 
allò que hem de dibuixar: cap, ulls, boca, nas, orelles, cabells, coll, cos, braços, 
mans, dits, cames i peus. 
 

● Posar el nostre nom a sota. 
 

Us tornem a deixar l’enllaç del vídeo que vam fer, on s’explica com fem aquest tipus 
d’activitat a l’escola, per si ho necessiteu:https://youtu.be/CCDLS4xmjwM 
 
*Recordeu que treballem amb lletra majúscula (la que diem també lletra de pal). 

Consciència 
fonològica 

FEM GANYOTES!!! 
 
Seguim fent pràxies! Mireu aquest vídeo i feu com la vaca!!!  
 
https://youtu.be/dm7o44GVYa4  
★  

Llenguatge 
matemàtic 

CÀLCUL MENTAL 
 
Tal com us vam proposar fa unes setmanes, és recomanable continuar dedicant de 
tres a cinc minuts, al dia o cada dos dies, a fer càlcul mental amb petits problemes. 
Recordeu que es recomana començar a sumar i restar fins a 2 i, depenent del ritme de 
cada nen i nena, augmentar-ne o no la dificultat fins a 3.  
Exemples:  
 

● Si tens 1 (o 2) cotxe(s) i la teva cosina et regala un més, quants cotxets tens en 
total? 
 

● Si tens 2 (o 3) nines, però en perds una, quantes nines et queden? 
 
RECOMANACIÓ:  
 
➢ CONTA COMPTES: Per ampliar i/o reforçar conceptes, aquesta setmana 

podeu fer la página 2 i  la pàgina 3 dintre de l’apartat quadern del llibre digital 
CONTA COMPTES 2.      RECORDEU QUE NO ÉS OBLIGATORI. 
 

https://youtu.be/lY42I25FROE
http://babulinkabooks.com/wp-content/uploads/2014/11/lestrella-de-lempatia-Babulinka-Books-El-pirata-de-les-estrelles_CAT.pdf
https://youtu.be/CCDLS4xmjwM
https://youtu.be/dm7o44GVYa4


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: 
  

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

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

 
Audició: 

- “NOU”El carnaval dels animals, aquarium: 
https://www.youtube.com/watch?v=IyFpZ5MZ7kk 

 
  
  Cançons per relaxar-se: 

- “NOU”El núvol de la son :https://www.youtube.com/watch?v=gRiQN2nIlYI 
 

 Activitats de 
joc i 

manipulatives 
 

ESQUINÇAR I RETALLAR PAPER 
 

● Esquinçar paper. Fem trossos de paper, esquinçant el paper amb els dits. 

 
 

● Fer tires de paper o cartolina i retallar. 
Aquesta activitat es pot fer de manera lliure, o bé, augmentar-ne la dificultat 
dibuixant diferents línies al paper per marcar per on han de retallar. 

https://edelvivesdigital.com/
https://youtu.be/0nZcl8024aw
https://youtu.be/m-u6j0I_ayA
https://www.youtube.com/watch?v=CfIVJNZRSDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ygw45LvSozs
https://www.youtube.com/watch?v=IyFpZ5MZ7kk
https://www.youtube.com/watch?v=gRiQN2nIlYI


 
 

● Per últim si voleu, podeu aprofitar els trossos de paper que heu esquinçat i 
tallat per fer una composició lliure. Enganxeu aquests trossets com vulgueu en 
un foli o cartró i animeu-vos a enviar-nos fotos de les vostres obres d’art.  
 

 
 

Psicomotricitat Aquesta setmana us proposo treballar l’expressió corporal a partir del conte El pirata 
de les estrelles. 
 
Algunes accions que es poden treballar: 

- imitar un pirata 
- saltar 
- agafar i repartir estrelles 
- ajupir-se 
- aixecar-se 
- estirar-se 
- girar 

Si voleu podeu visualitzar un vídeo i anar imitant els moviments que proposo en  
aquest link: https://youtu.be/L4waJ20lKoA 

 

https://youtu.be/L4waJ20lKoA
https://youtu.be/L4waJ20lKoA


 
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

