
PROPOSTES PER A P4 
 

 ●        TREBALL D’EDUCACIÓ EMOCIONAL 

 

Podeu veure el video de relaxació de la Damaris “el tou del dit” i practicar-
lo quan sigui necessari. En són uns experts!!        
https://www.youtube.com/watch?v=2RaUhbr7Jms 

 

●        ACTIVITATS MATEMÀTIQUES 

 

Fer la correspondència de l’1 al 6 amb la quantitat ( 1= 1 element, 2= 2 
elements,...) 

 

 

Fer agrupacions amb coses de casa per mida, color...  

 

 

Jocs de taula: Dominó, Oca , Dobble, Lince 

 

 

 

●        GRAFISMES 

https://www.youtube.com/watch?v=2RaUhbr7Jms


 Repassar les grafies de l’ 1 al 6 fent carreteres al terra amb cinta 
adhesiva de colors i amb un cotxe resseguir-los, o repassar-les amb 
guixos de colors 

 

 

Practicar els traços treballats a l’escola: línies horitzontal, vertical, 
inclinades, … sobre farina, sorra, al terra , a un full resseguint amb el dit, o 
amb un cotxe, una  pilota,... 

 

 

 

 ●       LLENGUA ORAL I ESCRITA  

Escriure el seu nom i cognom i el dels seus amics  

 

 

 

 

Escriure el seu nom amb el teclat de l’ordinador. 
Utilitzeu el WORD i sempre EN MAJÚSCULES 
perquè coneguin les lletres. 

 

 

 

Escoltar un conte, conversar i després fer la 
dramatització ja sigui amb titelles creats pot ser 
una activitat molt engrescadora. 

 

●       MÚSICA  

Balleu i canteu les cançons que més us agradin. 



Us deixo aquí uns enllaços de cançons i danses que hem treballat  a 
música, perquè les pugueu fer amb els vostres fills i filles: 
 
Cançons de la Dàmaris : 
https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo Els dies de la setmana 
https://www.youtube.com/watch?v=UwZfD0rjeVk L’hora de fer música 

 

Feu un instrument amb material reutilitzat, unes castanyoles, només 
necessites un cartró i dos taps que poden ser de plàstic o de metall. 
Després ho poden decorar com vulguin. També poden tornar a fer les 
maraques, (les saben fer perfectament i us ho poden explicar) els hi va 
agradar molt i en volien fer més. Podeu fer diferents instruments i crear 
una orquesta. 

 
 
●       ART 

 
Fer un diari amb dibuixos de les coses que més ens ha agradat fer aquell 
dia 

 
Seguint amb la proposta de Miró, podeu fer una escultura amb plastilina 
al seu estil 

 
 

 

 

 

●       PSICOMOTRICITAT FINA 

Fer trencaclosques 

https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo
https://www.youtube.com/watch?v=UwZfD0rjeVk


 
Enfilar macarrons, trossets de canyetes o peces i fer collarets o braçalets 
per regalar. 

 

●       CASTELLÀ 

Cançons i balls del Cantajuegos 

 
 

●      ANGLÈS 

 
Listen to The Rainbow Colors Song- Escolta la cançó 
The Rainbow Colors Song 
Draw a rainbow- Dibuixa un arc de Sant Martí 

 
Enjoy singing, dancing and counting ...the Five little ducks song  

Disfruta cantant ballant i comptant... 

Five Little Ducks   
  
 

 

 

 

●  ACTIVITATS DIVERSES 

 
Elaborar una recepta de  galetes: preparar els ingredients, pesar i 
manipular donant la forma 

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://supersimple.com/song/five-little-ducks/


 
 
Plantar una llavor o cigrons, llenties, cuidar-lo i veure com creix 

 


