
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P3 
Setmana de l’1 al 7 de juny 
 
 

Activitats de 
comunicació 

 

CONTE 
 

● De què fa gust la lluna? https://youtu.be/KiSSvgH0UnU  
 
 
 

 Lectura i 
escriptura 

TRAÇ 
 

Practicar el traç de la primera lletra del nom dels          
companys de classe, dins d’una capsa, tupper o        
carmanyola amb sal, farina, sorra… 

 
Podeu mostrar un model de la lletra als vostres fills i           
filles, com a la imatge, i verbalitzar en nom de la lletra i/o             
com sona. També podeu utilitzar com a model les targes          
que heu utilitzat en les activitats de lectura i escriptura          
de setmanes anteriors on apareixen el nom sencer        
escrit. 
 

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

Consciència 
fonològica 

RACÓ DEL BUF. Fem bombolles 
 
Què us sembla si fem bombolles de sabó com ho fèiem a l’escola? Si teniu un potet                 
per fer bombolles com el que tenim a la classe el podeu fer servir i si no en teniu,                   
podeu fer-ho amb un un recipient, abocar aigua i sabó de rentar plats. Després              
introduïm una canyeta de plàstic i ja podeu bufar per l'extrem i veureu com surten               
bombolles!  
Podeu fer-ho a fora, però si ho feu a dins de casa us deixo una cançó que podeu                  
escoltar mentre jugueu: La cançó de les bombolles de Jordi Toniettti:           
https://youtu.be/SaIOQ-2Qabk  

 

Llenguatge 
matemàtic 

SERIACIÓ 
 
Construirem una seriació seguint una seqüència. Començarem amb dos elements i           
després amb tres. Ho podeu fer amb qualsevol material que tingueu a casa: canyetes              
de colors, macarrons de colors, coberts, pedres, pinces de la roba... 
 
Per exemple: 

https://youtu.be/KiSSvgH0UnU
https://youtu.be/SaIOQ-2Qabk


● Sèries de 2 elements (pot ser o seguint el patró de 2 colors o 2 formes):  

➔ COLORS:  
 

➔ FORMES:  
 

● Sèries de 3 elements (pot ser o seguint el patró de 3 colors o 3 formes): 
 

➔ COLORS:  
 

➔ FORMES:  
 
 
★ Seguidament us deixem idees amb diferents materials per fer les seriacions: 

 

 
 

 



 
 
★ Us deixem, també, el vídeo que vam fer setmanes enrere amb diferents            

exemples, per si us serveix d’ajuda. Concretament trobareu exemples de la           
proposta d’aquesta setmana al principi del vídeo fins al minut 2 i a partir del               
minut 4,10 fins el final:  https://youtu.be/K6Hh-nDoKNk  

 
 
RECOMANACIÓ:  
 
➢ CONTA COMPTES: Per ampliar i/o reforçar conceptes, aquesta setmana         

podeu fer la página 8 i la pàgina 21 dintre de l’apartat quadern del llibre digital                
CONTA COMPTES 2.      RECORDEU QUE 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: 
  

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

- CANTEU AMB MI? Cançó del silenci: https://youtu.be/m-u6j0I_ayA  
 
 A ballar!: 

-  “NOU”  BALLEU AMB MI? Cap, panxa, genolls i peus: 
https://youtu.be/OYXiKaBLcAw  

- 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”Els instruments: https://www.youtube.com/watch?v=_kJ_7hq4ICM 
  
  Cançons per relaxar-se: 

- “NOU”Son,son veni, veni,veni: 
https://www.youtube.com/watch?v=5xRO81P9-3I 

https://youtu.be/K6Hh-nDoKNk
https://edelvivesdigital.com/
https://youtu.be/0nZcl8024aw
https://youtu.be/m-u6j0I_ayA
https://youtu.be/OYXiKaBLcAw
https://www.youtube.com/watch?v=CfIVJNZRSDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ygw45LvSozs
https://www.youtube.com/watch?v=_kJ_7hq4ICM
https://www.youtube.com/watch?v=5xRO81P9-3I


 Activitats de 
joc i 

manipulatives 
 

PINTAR AMB GEL 
 
Aquesta setmana, aprofitant que ja està aquí el bon temps i ens venen de gust coses                
fresquetes, us proposem aquesta activitat. Únicament, necessitareu una glaçonera,         
aigua i colorant alimentari per donar color a l’aigua. Si teniu pals, podeu posar-li a               
cada glaçó un, però no és essencial, ja que també poden pintar directament amb el               
glaçó i experimentar amb ell sensorialment.  
 
Un cop tingueu els glaçons preparats, només necessitareu paper perquè els petits de             
la casa puguin donar forma a les seves creacions. 
 
 

 
 

 
Psicomotricitat 

 
Aquesta setmana us proposo fer un “atrapaboles” per jugar a casa per tal de treballar 
la psicomotricitat fina i la punteria. Es pot fer de diferents maneres, segons el material 
que tingueu a casa. De ben segur que passeu una bona estona! 

 

 
 

 
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

