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Benvolguda família,  

L’equip de mestres continuem treballant per anar proposant-vos activitats que podeu 

realitzar amb els vostres fills i filles. 

 

Us seguim animant a : 

 

❖ Fer activitats de psicomotricitat fina: tasques de retallar, premsar, estripar, fer 

boletes de paper i agafar-les amb l’índex i el polze o amb pinces i posar-les en 

diferents pots, etc. 

❖ Fer IOGA alhora que seguim el fil d’un conte 

            https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0 

         https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ 

❖ Explicar contes. Us proposem un conte amb un personatge molt conegut. Explica 

als nens i nenes la situació que estem vivint a partir de les seves emocions. 

EL MONSTRUO  DE COLORES. CORONAVIRUS  

https://www.youtube.com/watch?v=25Uk8s4Hivs&feature=youtu.be   

Ens pot ajudar a grans i petits a parlar i expressar els nostres sentiments i emocions 

 

❖ Cantar i ballar 

         FRUITS SONG FOR KIDS https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE  

         VEGETABLE SONG https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak                                  

           ACTION SONGS FOR KIDS https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8 

SI ETS FELIÇ I JA HO SAPS  https://www.youtube.com/watch?v=wZcm5Tnj2VE 

 

IUPI-IÀ https://www.youtube.com/watch?v=JzcyT6WE3Ok 

 

SI VOLS AIGUA BEN FRESCA https://www.youtube.com/watch?v=EsoiEaiLnfQ 

 

❖ Fomentar el joc simbòlic fent cabanes dins a casa Qui no ha somiat de petit amb 

una cabana a la sala de casa? Als infants els encanten les cabanes! Els podem 

ajudar a construir-les i després deixar-los jugar amb calma i deixar volar la 
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imaginació, o si són força autònoms/es els preparem el material i ells mateixos 

poden construir-la. Podem fer servir sofàs, cadires, taules, mantes, llits, llençols, 

caixes de cartró… les possibilitats són infinites i el joc i la diversió també. 

 

❖ Fer CONVERSA fent servir  la imaginació.   

● Podem jugar a inventar-nos històries o contes a partir d’un conjunt d’objectes, 

peluixos,... que triareu  a l’atzar.  

● O fer conversa compartint estones de JOC SIMBÒLIC amb els vostres fills i 

filles (jugar a cuinetes, fer un restaurant, anar a la perruqueria, portar els 

animalets al veterinari, anar al taller per buscar el cotxe...) 

● Una bona activitat és que en algun moment el dia siguin ells qui us donin una 

classe a vosaltres. És una bona manera de valorar el que han après. 

 

❖  Seguir parlant de la primavera visualitzant:              

             Vocabulari de primavera  en català                  

             https://www.youtube.com/watch?v=Z_nwCnOpyR8  

 

             Vocabulari de primavera en anglès  (annex 1 SPRING FLASHCARDS)   

 

❖ Seguir practicant l’escriptura del nom propi escrivint-lo en els dibuixos, en les 

activitats que vagin fent, de memòria o copiant-lo. Sempre que pugueu s’hauria 

d’intentar donar pautes per a que segueixin la direcció correcta de les lletres. 

 

❖ Practicar el reconeixement del nom dels companys i companyes (annex 2 

NOMS classe TORTUGUES i annex 3 NOMS classe CARGOLS ) Podeu 

descarregar el fitxer o bé copiar a mà els noms. Podeu jugar a classificar els noms 

per la inicial, per la mida (si són curts o llargs), per si tenen una determinada lletra o 

no... 

 

❖ Fer ACTIVITATS de llenguatge matemàtic: 

Orientacions per les mares i els pares. Si us ve de gust podeu visualitzar aquest 

vídeo on es donen indicacions per treballar la numeració i les quantitats amb nenes i 

nens petits. 

https://www.youtube.com/watch?v=kU5nuZwT59s  
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Recompte diari: activitats diàries de comptatge amb objectes quotidians i 

associació del número amb la quantitat, per exemple associant el nombre de 

persones amb el nombre de gots i coberts a taula, fent un recompte amb els dits (del 

0 al 10 de forma ascendent i descendent), comptant quants mitjons hi ha al calaix, 

quants objectes hi ha dins un pot... 

 

Petits problemes orals: Quantes persones hi ha  a la nostra família? Quantes ales 

tenen tres abelles? Quantes potes tenen dos gossos? Si tinc tres galetes i me les 

menjo totes, quantes me’n queden? 

 

Seriacions: practicar seriacions amb objectes que els tinguin a casa. Per exemple: 

cotxe-cotxe-nina-cotxe-cotxe-nina-cotxe-cotxe-nina 

cullera-forquilla-cullera-forquilla-cullera-forquilla- 

petit-gran-petit-gran-petit 

 

Atributs: organitzar les joguines o altres objectes per mides, per colors...., aparellar 

objectes quotidians com mitjons, sabates... 

 

Grafia de nombres del 0 al 5: realització de la grafia de nombres amb plastilina, 

farina, sorra, pintura, retoladors... 

 

Geometria manipulativa: podem fer  EL CERCLE, EL QUADRAT, EL TRIANGLE I 

EL RECTANGLE amb material manipulatiu (plastilina, escuradents...); també podem 

fer activitats de reconeixement de formes geomètriques mitjançant jocs de 

construcció i activitats de reconèixer figures geomètriques a casa  

 

Cançó EMAT  CANTEM FINS AL 10 

https://www.dropbox.com/sh/9trl457zq3fkl65/AAAgbw5mHGl3zG-

HVEnCOdssa/P3/Can%C3%A7ons?dl=0&preview=Cantem+fins+a+10+(1).mp3&sub

folder_nav_tracking=1 

 

Conte EMAT  ELS EMATS COMPTEN FINS A 10 

https://www.dropbox.com/sh/9trl457zq3fkl65/AADmLb-

h78sl9jnqWf99nXYna/P4/Contes%20EMATIS?dl=0&preview=Els+emats+conten+fin

s+a+10+(1).mp4&subfolder_nav_tracking=1 
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❖ Podem proposar un repte diari i fins i tot plantejar-lo com a calendari de sorpreses 

en què cada matí descobrim el repte. Alguns dels reptes podrien ser: 

● Preparar un regal casolà pels avis i àvies o altres familiars 

● Fer una torre ben alta amb totes les peces de construcció que tinguem per la 

casa fins aconseguir tocar el sostre 

● Fer una fila a terra de mitjons encadenats, quants metres farà de llarg? 

● Inventar-se una cançó amb lletra divertida que parli de la nostra família 

● Endreçar les joguines i triar les que no fem servir per donar-les 

● Comptar quants objectes de color blau hi ha en tota la casa 

 

 

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.  

Com que de moment, per la nostra salut, ens hem de quedar a casa, US ANIMEM A 

COMPARTIR ALGUNA DE LES ACTIVITATS TAN XULES QUE FEU A 

comunicacio@tarragona.escolateresiana.com i les penjarem al nostre Instragram amb 

l’etiqueta #TeresianesACasa 

 

Una abraçada. 

 

 

Les mestres de P3 

mailto:comunicacio@tarragona.escolateresiana.com


BEE



FROG



BIRD



BUTTERFLY



BUG



TULIP



ROSE



DAISY FLOWER



ORCHID



SUNFLOWER



CHERRIES



MEDLARS



STRAWBERRIES



BLUEBERRIES



APRICOTS



NOA 

RAED 

MARTÍ  BA. 

MARTÍ  BO. 

CHLOÉ 

JAN 

MARÍA 



TEO 

LEYRE 

IAN 

PAU 

JAViER 

SOFÍA 

XOEL 



SERGiO 

IRENE 

PAULA  S. 

NÚRiA 

BLANCA 

CARLOTA 

PAULA  T. 



XiMENA 

ANA  PAULA 

VALERiA 

RAÚL 

ANTU 
 



VALENTiNA 

ARiADNA 

DASHA 

NATÀLiA 

ABRiL 

JOAQUiN 

MARTÍ 



SOFÍA 

WEiQi 

JEP 

ADRiÁN 

GUiLLEM 

JOAQUiNA 

IZAN 



ENRiC 

EDU 

MYLENNA 

ANNA 

ARiTZ 

ITZiAR 

EMMA 



BiEL 

INÉS 

CHLOE 

HÉCTOR 

LOURDES 
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