
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P4 
Setmana del 25 al 29 de maig 
 

Concurs de 
dibuix familiar 

 
ANIMEU-VOS!! 

Participa en el concurs de dibuix familiar. Agenda 20-21 
 
El concurs de dibuix està organitzat amb l’objectiu de seleccionar un dibuix per la              
portada de l’agenda del curs vinent. 
 
TEMÀTICA: El tema del dibuix d’aquest anys és l’escola des de casa meva.             
(Dibuixeu com esteu vivint l’escola des de casa). 
 
TÈCNICA: Tècnica lliure (podeu utilitzar el que més us agradi, colors de fusta,             
aquarel·la, retoladors, plastidecors, ceres,...)  
  
PRESENTACIÓ 
El dibuix s’ha de presentar en un full blanc tamany DIN-A4 (foli) en orientació              
apaïsada (en horitzontal). 
 
Important: quan s’envii la imatge del dibuix (fotografia), cal posar el nom i             
cognoms de l’alumne/a al fitxer. 
  
TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins al diumenge 31 de maig. 
 
 
Envieu les fotografies de les imatges al correu:  
 

dalmaunuria@ignasiiglesias.cat 
 

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 

 
 

❖ 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..) 
 

mailto:dalmaunuria@ignasiiglesias.cat
https://youtu.be/lY42I25FROE
http://babulinkabooks.com/wp-content/uploads/2014/11/lestrella-de-lempatia-Babulinka-Books-El-pirata-de-les-estrelles_CAT.pdf


Lectura i 
escriptura de 

 
❖    POEMA DEL COS: amb l’ajuda de la família podeu aprendre aquest poema 

i després fer un dibuix del vostre propi cos. 
 
 
 

                  EL COS 

 

ELS ULLS SÓN PER MIRAR, 

LES MANS PER AGAFAR, 

EL CAP ÉS PER PENSAR 

I EL COR PER ESTIMAR. 

ELS DITS SÓN PER TOCAR 

I ELS PEUS PER CAMINAR. 

           EL NAS PER ENSUMAR, 

LA BOCA, PER PARLAR,   

LA LLENGUA ÉS PER TASTAR. 

LES DENTS PER MASTEGAR, 

ORELLES PER SENTIR 

T’HO TORNO A REPETIR? 

                                 Joan Amades 
 

 
❖ Confegir les paraules marcades en  el poema, amb els diferents 

materials que hem anat presentant aquests dies (taps, cartronets, 
pinces) 
  

  
*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  

English   
Let’s sing along! : Over the blue sea 
https://www.youtube.com/watch?v=lCPJhybHBkA 
 
Let’s remember!: How many finger? 
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg 
 
 

Llenguatge 
matemàtic 

 
❖ NUMERACIÓ: repassem la numeració del 0 al 6, podeu fer cartronets amb les 

grafies: 
● Ordeneu els números (de petit a gran, de gran a petit) 

https://youtu.be/dm7o44GVYa4
https://www.youtube.com/watch?v=lCPJhybHBkA
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg


● Relacionar grafia amb quantitat: poseu a sobre o al costat tants elements com 
ens indica el número. 

● Relacionar els dits de la mà amb la seva quantitat. 
● Donat un número saber quin va davant i quin darrere: 

 

3 4 5 

 
 

❖ CÀLCUL MENTAL. Us proposem cada dia dedicar una estoneta a fer càlcul 
mental amb petits problemes de sumar i restar (fins a 5), cadascú al seu ritme. 
Exemples:  

● En una peixera tinc 4 peixos grocs i la mare em regala 1 taronja. Quants 
peixos tindré  a la peixera? 

● Tinc 4 pollets i li regalo 3 al meu germà , quants pollets em quedaran?  
  

❖ Us animem a experimentar nocions d’espai i temps amb les activitats que ens 
presenta la Mariona. Aquí us deixem l’enllaç: JOC MATES  

  

 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 
 
 
 

https://clic.xtec.cat/projects/jocmates/jclic.js/index.html
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


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

