
 
Col·legi Santa Teresa de Jesús 

Tarragona 
Centre concertat 

 

 
 

Benvolgudes famílies, 

 

Aquesta setmana us fem les següents recomanacions: 

 

➢ Seguir treballant l’autonomia personal i els hàbits. Podeu insistir en posar-se i treure’s  
la roba tot sols, en fer i desfer botons… i esforçar-se per endreçar les seves joguines. 
 

➢ RUTINES. Podeu seguir recordant les cançons del BON DIA, ELS DIES DE LA SETMANA, 
EL TEMPS... 
 
Bon dia 
Dàmaris Gelabert - BON DIA! (Videoclip Oficial) 
Quin dia fa? 
quin dia fa.MP4  
Els dies de la setmana 
Dàmaris Gelabert - ELS DIES DE LA SETMANA (Videoclip Oficial) 
Days of the week 
Days of the Week Song | The Singing Walrus 
Per mirar el temps 
La Guardiola Groga - "Pastoret d'on vens?" 
 

Després de cada cançó podeu anar dient el dia de la setmana en el que estem; per saber el 
número comptem els dies al calendari fins arribar al que ens interessa, recordem la dita del 
mes d’abril,  mirem quin temps fa… 
            També seguim recordant la dita del mes d’abril  
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Parlar de la DIADA DE SANT JORDI. Us adjuntem unes recomanacions per aquest dia 
conjuntes per a P3 P4 i P5 
 
A P3 us proposem  fer conversa d’aquest dia a partir del conte de SANT JORDI . 
https://drive.google.com/file/d/1RxtRKiAwBPHroL0GqZXkOBNygfsaBXpp/view?usp=sharin 
I com sempre, si voleu, després en podeu fer la representació, un dibuix.... 
 

➢ CANÇÓ DE SANT JORDI. Podeu fer l’audició de totes les cançons proposades, però a P3  

ens centrem en  la cançó SURT SOL SOLET Surt sol solet 

Altra vegada podeu parlar del que ens diu la cançó, incidir en les paraules: SOL, SANT 

JORDI, JARDÍ…, veure quines lletres formen aquestes paraules que podem escriure i que 

les repassin o les escriguin copiant-les d’un model. 

Un altre dia es pot cantar la cançó amb el suport gràfic al davant (annex 1) i després podem 

repassar o pintar (amb colors, retoladors, ceres...) el títol: VINE SOL SOLET. 

I per últim, un tercer dia, podeu tornar a recordar quines lletres formen SOL i  SANT JORDI, 

les podeu confegir amb lletres retallades de diaris o revistes, les podeu estampar amb 

pintura, o bé podeu fer de secretaris i secretàries i anar escrivint en un full a banda o en una 

pissarra si en teniu, les lletres que us dicten els vostres fills i filles. 

https://www.youtube.com/watch?v=BF7w-xJUlwM
https://www.youtube.com/watch?v=_p3Gl_ogA30
https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=gb-Df3SA84s
https://drive.google.com/file/d/1RxtRKiAwBPHroL0GqZXkOBNygfsaBXpp/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=DBhCgZQr6Ls
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Quan ja tenim escrites les paraules SOL i SANT JORDI, podeu jugar a trobar-les dins de 

la cançó (annex 1) i encerclar-les amb el llapis. 

No us oblideu d’escriure el nom del nen o nena a la part del darrere de la cançó 

 

 

➢ ENTUSIASMAT 

 

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 de nombres 

https://youtu.be/7YJG9NZNOT 

 

Us proposem les següents activitats per fer prèviament a la feineta sobre paper: 

 

● ENTUSIASMAT SESSIÓ 4 ORIENTACIÓ ESPACIAL (annex  2) 

 

            PROBLEMA DEL DIA 

- Demaneu al vostre fill/a quin nombre ve a continuació: 1,2,3,4,5,__   1,2,3,_   5,4,3,2,__   

1,2,3,4,__ 

 

           JOC DEMOSTRACIÓ 

- Repartim per l’espai diferents cadires i demaneu al nen/a que es mogui lliurement. Quan 

senti “davant” s’ha de situar al davant de la cadira. Quan senti “darrera” s’ha de situar al 

darrera de la cadira. Quan senti “al costat” s’ha de situar en un costat de la cadira. És 

important que verbalitzi cada cop en la posició que es troba.  

 

           FEINETA (annex  2) 

 

● ENTUSIASMAT SESSIÓ 5 NUMERACIÓ  (annex  3) 

 

Els mostrem nombres de dits i han d’identificar quin nombre és. Després, han de confirmar 

el resultat comptant els dits que tenim aixecats. Treballeu també el 0. 

 

PROBLEMES ORALS 

- Ahir tenies un cotxe. Si avui te’n dono un altre, quants cotxes tens? (PENSO, 

PREPARO....MOSTRO) 

- En Jep t’ha regalat un dibuix, la Sofia un altre i el Teo un altre. Quants dibuixos t’han regalat 

entre tots? (PENSO, PREPARO...MOSTRO) 

- A la butxaca del pantaló portaves tres caramels, però n’has perdut dos. Quants caramels et 

queden ara? (PENSO, PREPARO...MOSTRO) 

 

 

 

 

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


 
Col·legi Santa Teresa de Jesús 

Tarragona 
Centre concertat 

 

 
 

ACTIVITATS MANIPULATIVES 

- Repartiu al vostre fill/filla  sis trossos de paper, cadascú amb un nombre del 0 al 5. Com si 

fossin cartes. Li demanen que mostri un número determinat i que ho emparelli amb la 

mateixa quantitat d’un determinat objecte.(Exemple: si li demanem que mostri el nombre 3 

haurà de emparellar-ho amb tres botons, tres llenties, tres culleres…) 

- Jugar a dictar números del 0 al 5. Els pot escriure en una pissarra, sobre el paper, fer la 

grafia amb plastilina o sobre una safata amb farina… 

- Hem adjuntat també les cartes de les MANS PER COMPTAR  (annex 5) per si us són 

útils en les activitats de relacionar números amb quantitats o simplement per imitar la 

posició i la quantitat de dits de la mà a l’hora de mostrar un número en concret. 

 

FEINETA (annex  3) 

 

● ENTUSIASMAT SESSIÓ 6  GEOMETRIA (annex 4) 

 

Us proposem aquestes activitats per fer abans de la fitxa. També us recordem que 

cada sessió la podeu començar amb el vídeo del coet, el vídeo dels bits de les figures 

geomètriques i el vídeo dels bits de nombres. 

 

Presentació del rectangle amb quatre punts. Animeu al nen/a a unir-los per formar la figura 

geomètrica. El vostre fill/a ha d’identificar les línies com els costats de la figura. 

 

PROBLEMA DEL DIA:  

- L’adult amaga un nombre escrit en un paper del 0 al 5. Demaneu al nen/a que ho encerti, li 

aneu donant pistes; per exemple si el nombre és més gran o més petit que el que han dit. 

 

JOCS DEMOSTRACIÓ: 

- Deixeu caure trossos de llana o de corda d’un en un. El nen/a ha d’observar quin tipus de 

línea s’ha format: oberta o tancada. 

- El nen o nena practica les nocions de “dins/fora” respecte d’una línia tancada posant 

objectes a dins o a fora segons la consigna que li doneu. 

- Amb xurros de plastilina jugar a formar línies obertes o tancades. 

- Ho és o no ho és? L’adult dibuixa una figura geomètrica i li diu al nen o nena que farà el 

possible per confondre’ l. (Exemple pot dibuixar un triangle i preguntar-li si és un rectangle. 

Sempre s’ha de raonar la resposta) 

 

 

FEINETA (annex 4) 

 

➢ EN KUAIS. Us hem fet una breu explicació de com A P3 APRENEM L’ESQUEMA 

CORPORAL AMB EL KUAIS (annex 6). Aquesta setmana us proposem que continueu 

practicant el ball amb la cançó que ja coneixeu: Joc X Moure el Cos 

 

Després podeu mostrar la IMATGE DEL KUAIS (annex  7) i podeu recordar amb els nens i 

nenes d’on ve el Kuais, les parts del cos que ja ens ha portat. quantes en tenim de cada, per 

a què serveixen, què ens hi posem, podeu tornar a visualitzar el vídeo que us vam enviar EL 

KUAIS ENS TROBA A FALTAR.mov 

https://www.youtube.com/watch?v=wwHdzuUjWNU
https://drive.google.com/file/d/1pMuXIX7RwdNGh0XD6bIra3Kktga2Snvn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pMuXIX7RwdNGh0XD6bIra3Kktga2Snvn/view?usp=sharing
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Una altra activitat que podeu fer és fer conversa del nom del KUAIS: Quantes lletres té, 

quina lletra és la primera, quina la segona, la tercera…, si.en té alguna que tinguem 

nosaltres al nostre nom?.... 

Després podeu decorar les seves lletres (pintant, fent ratlletes, fent puntets, enganxant 

gomets a sobre..). No us oblideu d’escriure el nom del nen i nena a dalt de tot de la 

feineta (annex 8) 

I per acabar, explicar-los que ben aviat rebran notícies i que ens hem de preparar.                

El Kuais els farà tornar a fer pensar, jugar, i descobrir una nova part del seu cos. Us 

imagineu quina serà? 

  

           Us  deixem altres enllaços de cançons que també fan moure el cos: 

 

           BUGUI-BUGUI 

           BUGY BUGY Cançó infantil catalana 

 

           EN JOAN PETIT 

           En Joan Petit quan balla [Mainasons] 

            

           CHU CHU UA  CHU CHU UA 

           Chu chu ua Chu chu ua - Canciones y clásicos infantiles 

            

           Dayiro - Chu chu ua | La Casa de Mickey 

 

 

Tan de bo ens puguem retrobar ben aviat. Us trobem a faltar! 

 

Rebeu una abraçada  

                                                                                          

 

LES TUTORES DE P3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRvVUo--HKs
https://www.youtube.com/watch?v=c_qH2SI_-Ts
https://www.youtube.com/watch?v=XqE7OioaDcA
https://www.youtube.com/watch?v=wl2rNy_i94o


 

 

        

                                       

                                                                                                                                        

SURT   SOL, SOLET 

TOTS TENiM FRED. 

ViNE PER  SANT  JORDi , 
ViNE  SOL, SOLET ! 

Si TU NO VÉNS, 
NO PUC SORTiR. 

ViNE PER  SANT JORDi, 
ViNE AL MEU JARDí ! 

 

LA, LA, LA, LÀ, 

LA, LA, LA, LÀ ! 

ViNE PER  SANT JORDi, 

ViNE SOL, SOLET ! 
 

 



 



 



 



 

 

 



A  P3 APRENEM  L’ESQUEMA CORPORAL AMB EL KUAIS 

 

A p3, des del gener, cada divendres treballem la descoberta del propi cos i la dels 

altres. En ajuda a fer-ho en kuais, un personatge que ve de les estrelles. Els nens i 

nenes van reconeixement el seu propi esquema corporal comparant-lo amb les parts 

del cos del Kuais que ens va enviant setmanalment. 

 

Fins ara, ens ha enviat : cap, ulls, nas, boca, orelles, cabell i celles (annex  7)  I setmana 

rere setmana, a mida que ens anava portant parts del seu cos les anàvem dibuixant 

AMB EL NOSTRE LLAPIS (colors i retoladors NO) 

 

 Setmana 1- Dibuix del cap 

 Setmana 2- Dibuix del cap i els ulls 

 Setmana 3- Dibuix del cap, els ulls i el nas 

 Setmana 4- Dibuix del cap, els ulls, el nas i la boca 

 Setmana 5- Dibuix del cap, els ulls, els nas, la boca i les orelles 

 

Fa dues setmanes us  vam enviar un vídeo on les mestres de P3, us fèiem arribar el 

missatge del Kuais demanant als nens i nenes que no l’oblidessin  i on recordàvem 

totes les parts del cos  que, en Kuais, ens havia portat fins ara. EL KUAIS ENS TROBA A 

FALTAR.mov 

 

Com ara l’escola  és tancada , en Kuais,  farà arribar els missatges amb les instruccions 

a casa de les mestres de P3. 

 

La setmana que ve us enviarem el nou missatge presentant la nova part del cos. 

 

La  cançó : Joc X Moure el Cos sempre la ballem abans de llegir el missatge del Kuais, 

com a introducció, però també la podeu ballar al final de l’activitat com a cloenda, si 

els ve de gust. 

 

En el missatge s’animarà als nenes i nenes a respondre alguna pregunta o se’ls 

proposarà que facin alguna cosa  amb la nova part del cos (per prendre’n consciència) 

 

I per acabar l’activitat,  sempre realitzem el treball gràfic dibuixant la figura humana 

amb la nova part del cos.  

https://drive.google.com/file/d/1pMuXIX7RwdNGh0XD6bIra3Kktga2Snvn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pMuXIX7RwdNGh0XD6bIra3Kktga2Snvn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pMuXIX7RwdNGh0XD6bIra3Kktga2Snvn/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wwHdzuUjWNU


 

En aquesta feineta caldrà ajudar al nen o nena  a escriure  el seu nom a dalt i després 

dibuixar la figura humana només fins a la part del cos presentada fins al moment.. 

Podem veure un exemple de com ho fem fet fins ara a l’ annex 9 (últim dibuix fet a 

l’escola) 

 

També, qui vulgui, pot ajudar a fer la lectura de les lletres del nom, de la NOVA part 

del cos, que està  a sota del dibuix realitzat. 

 

Si voleu i us va bé, també podreu enviar ,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 la nova  part del cos que ens 

indiqui el kuais 

 

Amb les fotos que ens envieu,  intentarem fer  un nou muntatge per poder-lo 

compartir amb totes les famílies 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració  

 



 

 

KUAiS 
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