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Benvolgudes famílies, 
 
Desitgem que us seguiu trobant tots bé.  
 
Aquestes són les recomanacions per aquesta setmana: 

 
❖ Com va l’AUTONOMIA? Us recordem que és important seguir ajudant al vostre fill i 

filla en el seu procés d’ADQUISICIÓ D’AUTONOMIA. Per això és important 

deixar que prengui la iniciativa pel que fa alguns hàbits com: vestir -se i desvestir-se, 
rentar -se, anar el w.c, menjar sol/a sempre que pugui, recollir i guardar les coses 
personals al seu lloc, col·laborar en algunes tasques de casa... 
Està clar que cal ajudar-los, però amb paciència i sempre que es pugui, hem de  
deixar-los fer, no anticipar-nos. 
 

❖ És important també, continuar afavorint el DESENVOLUPAMENT DEL 
LLENGUATGE I LA PARLA. Per això és molt important respectar el ritme 

personal de l'infant quan s'expressa. No anticipar-nos a les respostes encara que el 
nen o la nena tardi a donar-les. 
Es pot utilitzar el mètode de correcció indirecta de les paraules de l'infant, responent 
freqüentment, repetint les seves frases, corregint les paraules mal dites i afegint les 
que no diu, però sempre després que ell/a hagi acabat de parlar. 
Estaria bé evitar els diminutius i el llenguatge infantilitzat. 
Cal acostumar-lo a mirar als ulls de la persona que parla i a no interrompre als altres 
fins que no hagin acabat la seva frase o comentari. 
 
El JOC SIMBÒLIC, les CANÇONS, els CONTES, la CONVERSA… són bones eines 
per afavorir aquest desenvolupament. 
 
D’altra banda, i per tal d’ enfortir les mandíbules i MILLORAR LA VOCALITZACIÓ, 
es recomana l’estimulació mitjançant la masticació i uns minuts diaris d’exercicis 
facials o de gesticulació. Alguns exemples d’exercicis serien (cliqueu al següent 
enllaç):  

 
            PRAXIAS DIVERTIDAS 

 

❖ Us presentem la DITA DE MAiG per si la voleu aprendre i recitar. Només cal 

que la visualitzeu i feu una mica de conversa per tal que entenguin què significa i 
descobrir les lletres de MAIG (annex 1) 

 
 

❖ A P3 aprenem les lletres a partir del seu so. Podeu anar-les reconeixent cantant: 

alfabet fonetic català.wmv 

https://www.youtube.com/watch?v=9d8JZkQXyuw
https://www.youtube.com/watch?v=uvrdzQwLhHc
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❖ També podeu practicar el traç de les lletres dins d’un recipient amb SAL: 

https://www.pinterest.co.uk/pin/500040364873559642 

 

❖ A la primavera els arbres, les plantes, les herbes, les flors… omplen els paisatges de 

camps i jardins de COLOR VERD. 
Per presentar aquest color i anar-lo coneixent una mica més us proposem: 

UNA CANÇÓ 

            El Mic pinta de color verd 

            UNES IMATGES 

            El Color Verde - BITS MATEMÁTICAS para Niños 

            UN CONTE 

            LA GRANOTA DE LA BOCA GROSSA.mp4 

            UN JOC 

            Jugant al  VEIG  VEIG podeu anar descobrint totes les coses que hi ha al vostre           

            voltant que siguin d’aquest color: 

 

-Veig, veig… 

-Què veus? 

-Una coseta de color verd 

-Que està a prop de, que té forma de, que és suau,... 

 

 

❖ ENTUSIASMAT 

 

CANÇONS 

 
La rumba dels Emats.mp3 

Cantem fins a 10.mp3 

 

RUTINES. Us recordem que cada sessió la podeu començar amb: 

 

Vídeo del coet i els problemes 

rutina ENTUSIASMAT COET I PROBLEMES ORALS 

Vídeo dels bits de les figures geomètriques 

BITS FIGURES GEOMÈTRIQUES.MOV 

Vídeo dels bits dels nombres 

https://youtu.be/7YJG9NZNOT 
 

 

● ENTUSIASMAT SESSIÓ 1O NUMERACIÓ  (annex 2) 

 

➔ PROBLEMES ORALS 

- Tenia un cromo i la Maria me’n va regalar dos. Quants cromos tinc ara? 

PENSO, PREPARO… MOSTRO 

https://www.pinterest.co.uk/pin/500040364873559642/
https://www.youtube.com/watch?v=nmGcQPeljlA
https://www.youtube.com/watch?v=hHa1PLRT0eA
https://drive.google.com/file/d/1spIfspB-0QpHwrvMzuGcnD5nBFtBDGhZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KywwPdz2fjyyGcKvjc5qufrD5D1VKHgl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lsE4q2n3T7uRFL8cv6fkcJXBxyqOj4ka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BjzFYWhG3vx_3JsT-y5wq51dyT8cWwf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hIZG-If17_m0p-VwkNseHF0c_hM1YMSD/view?usp=sharing
https://youtu.be/7YJG9NZNOTA
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 - La Mylenna té una pilota i el Teo en té tres. Qui té més pilotes? 

PENSO, PREPARO… MOSTRO 

- Tens dos cotxes i en regales un al teu amic. Quants te’n queden? 

PENSO, PREPARO… MOSTRO 

 

➔ ACTIVITATS MANIPULATIVES 

- Resseguir amb el dit la representació gràfica del nombre 5 que l’adult dibuixa en una 

superfície (paper, pissarra...). Important marcar sempre el punt d’inici. 

- Amb plastilina modelar el nombre 5. 

- Amb un troç de llana o cordill formar el nombre 5. 

 

 

➔ JOCS DEMOSTRACIÓ 

- Disposar a sobre del terra nombres dibuixats en un foli del 0 al 10. Cada grafia en un 

foli. L’adult mostra al nen/a un nombre amb els dits o bé li diu oralment i el nen/a 

s’ha de col·locar en el nombre que li heu dit o mostrat amb els dits. 

 

➔ FEINETA (annex 2) 

 

● ENTUSIASMAT SESSIÓ 11  ORIENTACIÓ ESPACIAL  (annex 3) 

 

➔ PROBLEMA DEL DIA 

- El nen/a tanca els ulls i s’ha d’imaginar el que li dieu: 

“El meu llibre és sota la meva mà. On tinc la mà, a sota o a sobre del llibre? 

“Les celles són sobre els ulls. On tinc els ulls a sobre o a sota de les celles? 

“La teulada és a sota la xemeneia. On és la xemeneia a sobre o a sota de la 

teulada? 

 

➔ JOC DEMOSTRACIÓ 

- L’adult entrega al nen/a un paper de diari i li ha de donar instruccions: posa’t al 

costat del paper de diari, posa’t a sota del paper de diari, posa’t el paper de diari a 

sobre. 

- El joc “El rei diu” donant instruccions per a que el nen/a posi les seves mans al 

costat, sobre, sota i entre alguna part del cos: 

*“El rei diu posa’t les mans al costat de les orelles” 

*”El rei diu posa’t les mans a sobre la panxa” 

*”El rei diu posa’t les mans entre els peus”... 

 

➔ FEINETA  (annex 3) 

 

➔ ENTUSIASMAT SESSIÓ 12 GEOMETRIA  (annex 4) 

 

➔ PER COMENÇAR 

- Es demana a l’adult que proporcioni al nen/a figures geomètriques prèviament  

dibuixades i posteriorment retallades: cercles grans i petits, triangles grans i petits, 

rectangles grans i petits, quadrats grans i petits. Després podem fer les següents 

activitats: 

-Assenyalar el nombre de costats i vèrtexs d’aquestes figures. 
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 -Classificar-les segons la mida. 

-Classificar-les segons tinguin 3 ó 4 costats. 

 

➔ JOC DEMOSTRACIÓ 

- Buscar objectes al seu voltant que s’assemblin a una figura geomèrica determinada. 

Triangle, rodona i quadrat, per Pere i Alba  

Aquesta cançó de triangle, rodona i quadrat pot ajudar al nen/a, a buscar al seu 

voltant diferents objectes que s’assemblin a aquestes formes 

 

- Formar diferents figures geomètriques amb escuradents. 

 

- Visualitzar el maticonte “EL LEO BUSCA FORMES” 

Leo explora les formes.mp4 

 

- També podeu aprendre el nom de les formes geomètriques en anglès. 

            Shapes song for kids | The Singing Walrus 

 

➔ FEINETA (annex 4) 

 

 

❖ KUAIS 

 
Seguim treballant la descoberta del propi cos i la dels altres.  

Podeu ballar la  cançó Joc X Moure el Cos  abans de llegir el missatge del Kuais, 
com a introducció. 
 
Aquesta setmana, en Kuais, des de les estrelles, ens ha enviat el següent missatge:        

Cliqueu damunt EL TRONC DEL KUAIS.MOV 

 

En AQUEST NOU MISSATGE ens torna a animar a  respondre alguna pregunta i 
ens proposa fer alguna cosa amb la nova part del cos: EL TRONC. 
 
Acabem l’activitat realitzant el treball gràfic que consisteix en dibuixar la figura 
humana amb la nova part del cos (annex 5)   
Podeu visualitzar el Kuais amb EL TRONC a l’annex 6. 
 
Aquesta feineta es fa només amb LLAPIS. Caldrà ajudar al nen/a a escriure el seu 
nom a dalt i després DIBUIXAR LA FIGURA HUMANA NOMÉS FINS AL TRONC, 
que és la part del cos presentada aquesta setmana 
 
També es pot ajudar a fer la lectura de les lletres del nom de la NOVA part del cos, 
que està sota el dibuix realitzat. 
 
Us recordem que podeu seguir enviant al correu de les tutores de cada curs, 
alguna foto o petit vídeo (màxim 10 segons) del nen o nena assenyalant, posant-
se algun element o fent alguna activitat , joc o moviment amb EL TRONC. ENS 
AGRADARÀ MOLT VEURE’LS A TOTS I TOTES! 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=etC9l4OP-MI
https://drive.google.com/file/d/1kj57rNs1n0IivmjCUzfi3D-ud4SUJsbO/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=OEbRDtCAFdU
https://www.youtube.com/watch?v=wwHdzuUjWNU
https://drive.google.com/file/d/1cka7QajJFjjbtCdRA2z7maqV6bu6Q3WG/view?usp=sharing
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 ❖ LLENGUATGE PLÀSTIC 
 
Com sé que us agraden els dinosaures he preparat una manualitat molt divertida. Us 
animeu a fer-la? 
5. Pop up dinosaure.mov 
 
 

❖ ENGLISH. També us vull fer arribar una cançoneta en la que treballem el 

vocabulari de la granja en Anglès. Espero que us agradi. 
OLD MACDONALD HAD A FARM https://youtu.be/wyLr3bWGMFs  
 
 

❖ Durant el segon trimestre ,els nens i nenes de P3, a l’estona de LLENGUATGE 

MUSICAL, havien estat assajant una coreografia pel festival de primavera.  

Com que aquest any no es podrà dur a terme, la senyoreta Glory us fa arribar la 

música junt amb els moviments corresponents.  

Segur que als vostres fills/es els agradarà molt veure-la i acompanyar-la en els 

moviments. I vosaltres podeu triar: o balleu amb ells/es o feu d’espectadors i 

espectadores. Segur que tots junts us ho passareu molt bé!.  

 

Cliqueu damunt  coreografia SONRISAS Y LAGRIMAS P3.mp4 

 

 

Esperem que totes les nostres propostes us siguin útils i ens faria molta il·lusió que a la 

tornada a l’escola, els nens i nenes ens portessin tot allò que han fet i que els agradaria 

compartir i ensenyar als company@s i a les mestres.  

De moment, US ANIMEM A COMPARTIR ALGUNA DE LES ACTIVITATS al correu de 

cada tutora. 

 

Una abraçada i fins aviat! 

 

 

LES TUTORES DE P3 

 

                                                                                   

https://drive.google.com/file/d/1GItsU1RvOtiWsg1F1BAC92b32_lUmrGJ/view?usp=sharing
https://youtu.be/wyLr3bWGMFs
https://drive.google.com/file/d/1GtQfq0w-gssvYuy9eZKdBudyNFSs17Rb/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 MAiG  ARRiBAT, 



 



 



 



 

 

 NOM: ______________________________ 
 

 

 

 

 

DIBUIXEM EL CAP(CAP,ULLS,NAS,BOCA, ORELLES, CABELL, CELLES),EL COLL i EL 

TRONC DEL KUAiS 
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