
 
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P3, P4 I P5 
Setmana del 15 al 19 de juny, i més enllà... 
 
Benvolgudes famílies, 
Arribem ja a la recta final del curs. Ha estat un any en què tots hem après molt, dins i fora de                      
l'escola. El confinament ens ha donat l'oportunitat de fer-nos una mica més grans i hem conegut                
alguns aspectes dels vostres fills i filles, allò que més els agrada, allò que no els motiva gaire i                   
algunes de les seves pors i alegries. 
Per acabar el curs hem preparat per a tots vosaltres un seguit d'activitats lúdiques que podeu anar                 
fent aquesta darrera setmana i us poden anar acompanyant durant tot l'estiu, així com les altres                
tasques que hem anat fent durant el confinament. 
Només ens resta desitjar-vos un bon estiu i esperem amb molta il·lusió retrobar-nos al setembre. 
 
 

 
 JUGUEM AMB AIGUA I SABÓ 
 Juguem amb aigua i sabó a partir de una ampolla i mitjó o un drap 
 
  Necessitem aquests materials: 
 
➢ Una ampolla de plàstic petita. 
➢ Un tros de tovallola, un mitjó o la malla de plàstic 

dels sacs de taronges, mandarines, cebes... 
➢ Banda elàstica. 
➢ Sabó per a rentar plats. 
➢ Aigua. 
➢ Recipient. 

 
 
 
Fàcil i ràpid de fer! És important tenir una ampolla petita ja 
que amb la gran els serà més complicat jugar. 
A aquesta petita ampolla plàstica, que ha d'estar prèviament neta i seca, li tallem la part inferior. 
No la deixem a la meitat, només tallem el suport. 
 
Aquí hem de situar la tela de tovallola, a la qual hem de deixar-los uns centímetres més per a 
poder cordar-la a l'ampolla amb la banda elàstica. Ens assegurem que hagi quedat ben cordada. 
 
Finalment, preparem en un recipient, dues mesures de sabó per una d'aigua aproximadament. 
Submergim la tovallola i ja podem començar a bufar!!! 
 

 
 
 

 
 
 
 



 LLANTERNA MÀGICA DE PAPER 
 
    Materials: 

● Funda transparent o bossa tipus 
“zip” 

● Retoladors 
● Paper o cartolina negra 
● Dibuix (mar, paisatge, flors, selva…) 
● plantilla dibuix i llanterna (opcional) 

 
   Com? 

1. Talla el llarg del plàstic protector o 
bossa amb un cúter. 

2. Amb la plantilla (opcional) dibuixa la 
forma dels peixos. Decora. 

3. Pinta-ho. 
4. Pinta la llanterna de la plantilla i 

enganxa-la en un tros de cartulina 
blanca. Marca amb un triangle la 
llum i retalla. 

5. Fica dins del plàstic la cartulina 
negra. Després fica-hi al damunt la 
llanterna i juga a explorar. 
 

 
 FEM PINTURA NATURAL 

 
A la natura podem trobar molts recursos i fins hi tot pintura. 
Amb els colors dels aliments podem fer pintures semblants a les aquarel·les, només les hem de 
barrejar amb una mica d’aigua i a pintar! 
 
Per crear colors: 

 
- Pebre vermell ( pimentón): color vermell O 
- Colorant paella: color taronja O 
- Espinacs liquats : color verd O 
- Cúrcuma : color groc O 
- Remolatxa : color morat  O  
- Cafè : color marró O 

 
 

● Podeu experimentar amb  
diferents aliments i veure 
quins colors surten! 

  
 MÚSICA 
 
 Aquesta setmana comença l’estiu i la millor manera per fer-ho és amb música! A gaudir!! 
 
 

- Viu l’estiu. El pot petit : https://www.youtube.com/watch?v=NC4A97nuZZY 

https://drive.google.com/file/d/1AE3UKvMIvA8xfHrwAU5EApm5u_pSfIjB/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=NC4A97nuZZY


- Comença l’estiu. Damaris Gelabert: https://www.youtube.com/watch?v=d3NWWRsgO3k 
- Anen a la piscina. Damaris Gelabert: https://www.youtube.com/watch?v=oPTr1ViMfXE 
- Ja arriba l’estiu. Lluís Gili: https://www.youtube.com/watch?v=ssa4h1lrrnU 
- L’estiu.Frozen: https://www.youtube.com/watch?v=CmSk18kqDJA&t=6s 
- Dia de platja. Toni Xuclà: https://www.youtube.com/watch?v=0ixolZNKIno 
- I love summertime: https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM 
- Mr. sun, sun, Mr. golden sun: https://www.youtube.com/watch?v=hlzvrEfyL2Y 
- Summertime: https://www.youtube.com/watch?v=DyMQk_7NwVw 

 
 

  
   I TAMBÉ PER QUAN VULGUEU AQUÍ TENIU PROPOSTES  
   CLIQUEU AL DAMUNT 
 

   SOM-HI ! 

 
 
 
 
 

 
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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