
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P4 
Setmana del 8 al 14 de juny 
 

Activitats de 
comunicació 

 

    CONTE 
 

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

❖ 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..) 
 

Lectura i 
escriptura de 

 
     DITA MES DE JUNY: 

 
 
NOM I 
COGNOM: 
____________
____________
____ 
DATA: 
___________
___________
___________
_ 
 
 
Pel juny,   
falç al puny 

 
 

 
(DIBUIX) 

   
 
 
      La falç és una eina agrícola que s'utilitza per segar o tallar herba. 
  
 
  
 
*Recordeu que treballem amb lletra majúscula (la que diem també lletra de pal). 
 

https://youtu.be/nmKquhzNzq0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estri


 
 

Consciència 
fonològica 

 

 
FEM PRÀXIES!!! 

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

 

English   
Story time: Super hero Pedro and Peppa Pig! 
https://www.youtube.com/watch?v=PBEcwciQrdE&t=27s 
 
Let’s sing along! : Superhero 
https://www.youtube.com/watch?v=pmoUdl38aWI 

Llenguatge 
matemàtic 

❖ Jocs tradicionals: aquesta setmana per treballar la numeració i situació en 
l’espai, us proposem dos jocs per poder jugar amb la família. 
 

1. Xarranca: dibuixar a terra la xarranca, tirem la pedreta al primer 
quadre i se salta a peu coix tots els altres quadres, tret del que tingui 
la pedreta. Els 4-5 no es fan a peu coix sinó que es trepitjaran amb un 
peu a cada quadre. En arribar al 7 girem d’un bot i desfem el camí de 
la mateixa manera que l’hem fet però ara recollint la pedreta. Quan 
hàgim acabat repetirem el joc tirant la pedra al segon quadre, al 
tercer, etc. Si fallem en la punteria de quadre tant en tirar la pedreta 
com en saltar passarem el torn al següent jugador. 
 

2. Terra i mar: dibuixar dues ratlles a terra. Un costat de la ratlla és 
TERRA, al mig és AIRE i l’altre costat és MAR. Els jugadors salten, 
amb els peus junts, cap a un costat o l’altre de la ratlla, segons les 
ordres que dóna el jugador que dirigeix el joc. El joc és ràpid i els 
jugadors s’han de moure amb agilitat. El  jugador que s’equivoca 
passa a ser el jugador que dóna les ordres. 

 

                     
 
  
  

https://youtu.be/X6ip4hpQIAA
https://www.youtube.com/watch?v=PBEcwciQrdE&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=pmoUdl38aWI


❖ 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:  

● Si tenim 4 caramels en aquesta mà i 2 caramels en aquesta altra, quants 
caramels tindrem entre les dues mans 

● Si de 5 botons en traiem dos, quants en queden? 
  

❖ Us animem a treballar la numeració amb les activitats que ens presenta en 
Jan. Aquí us deixem l’enllaç: JOC MATES  

  

 Llenguatge 
musical 

FEM UN INSTRUMENT 
 

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

-  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 

 
 
 

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                

https://clic.xtec.cat/projects/jocmates/jclic.js/index.html
https://youtu.be/Z-dGlhBjON8
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


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 
● Veig veig 
● A cuit amagar (l’amagada) 
● Al limbo 
● Pedra, paper i tisora 

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

 

 

ACTIVITATS 
MANIPULATIVES 

Us proposem que feu el vostre propi aquari, us deixem algunes idees.  
Material : capsa de sabates,pintura, peixos, pops, estrelles en cartolina, 
petxines, sorra,...Podeu compartir els vostres aquaris amb els vostres 
companys penjant una foto al Telegram. 

 
 
 

 
 
 
  
 
 

               
 

https://docs.google.com/document/d/1lq3YdqBZn5hV_kzNmdelJCO8tuFMT4T6l9zmO0mJTr8/edit?usp=sharing


 

 
 
 
 
 
 
 


