
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P3 
Setmana del 8 al 14 de juny 
 
 

Activitats de 
comunicació 

 

CONTE 
 

● Max i els superherois: https://youtu.be/nmKquhzNzq0 

 Lectura i 
escriptura 

TRAÇ HORITZONTAL 
 
Treballem el traç horitzontal tal i com es veu a les fotografies: 

1. En un full feu uns cercles a la dreta i uns a l’esquerra. 
2. Seguiu el camí d’esquerra a dreta. 

 

 
 

Consciència 
fonològica 

FEM PRÀXIES!!! 
 

Canteu la cançó i moveu la llengua com ho fa el nen del vídeo: 
https://youtu.be/X6ip4hpQIAA  

 

Llenguatge 
matemàtic 

FER FIGURES GEOMÈTRIQUES I NÚMEROS 
 
Aprofitem la pasta de sal que hem fet (recepta a ACTIVITATS MANIPULATIVES) 
o si tenim plastilina a casa per fer: 
 

● Figures geomètriques:  
-QUADRAT 

            -TRIANGLE  
 -CERCLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://youtu.be/nmKquhzNzq0
https://youtu.be/X6ip4hpQIAA


 
● Números: 1, 2, 3 

 
 
Si us animeu, podeu fer fins al 5. 

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

podeu fer la página 5 i la pàgina 15 dintre de l’apartat quadern del llibre digital                
CONTA COMTES 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 

FEM UN INSTRUMENT 
 

- “NOU” Construïm una maraca!: https://youtu.be/Z-dGlhBjON8  
 
 CANÇONS: 
 

https://edelvivesdigital.com/
https://youtu.be/Z-dGlhBjON8


- 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!: 

-  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”La dansa de la fada de sucre: 
https://www.youtube.com/watch?v=OYwths1Nxu4 

  
  Cançons per relaxar-se: 

- “NOU” No- ni-no li diu sa mare: 
https://www.youtube.com/watch?v=2AdgSAnjvMg 

 

 Activitats de 
joc i 

manipulatives 
 

FEM PASTA DE SAL (plastilina casera) 
 

● 2 GOTS DE FARINA 
● 1 GOT DE SAL 
● 4 CULLERADES D’OLI 
● 1 GOT D’AIGUA  
● COLORANT ALIMENTARI 

 
 
 
 
 
VIDEO EXPLICATIU: 
https://www.youtube.com/watch?v=rro_n9j8Z6k 
 

 
Psicomotricitat 

 
Aquesta setmana va de jocs tradicionals, que provenen de la tradició popular i             
s’han conservat en el temps, passant de generació en generació.  

En la situació que ens trobem actualment podem aprofitar per ensenyar als nostres             
fills i filles alguns dels jocs tradicionals als quals hem jugat tantes vegades i que ens                
porten tants bons records. Són una bona oportunitat per desenganxar els nostres fills i              
filles de les pantalles i obrir-los a noves experiències. 

Segurament haurem de fer alguna adaptació pels més petits i fer-ho més fàcil. Els              
més important és una presa de contacte amb els jocs de regles i passar una bona                
estona en família i/o petits grups, tot seguint les indicacions de seguretat pel que fa a                
les distàncies físiques. Els jocs són: 

● Un, dos, tres, pica paret 
● A cuit amagar (l’amagada) 
● Veig veig 

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=OYwths1Nxu4
https://www.youtube.com/watch?v=2AdgSAnjvMg
https://www.youtube.com/watch?v=rro_n9j8Z6k


● Terra i mar 
● Al limbo 
● Pedra, paper i tisora 

 
Si voleu saber-ne més, aquí teniu l’explicació dels jocs. 

 

 
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 
 

https://docs.google.com/document/d/1lq3YdqBZn5hV_kzNmdelJCO8tuFMT4T6l9zmO0mJTr8/edit?usp=sharing
mailto:gomeznoelia@ignasiiglesias.cat
mailto:hernandezelisenda@ignasiiglesias.cat

