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 Benvolgudes famílies, 
 

Aquesta setmana us seguim animant a treballar l’autonomia i a seguir una rutina que ajudi 
als vostres fills i filles a  mostrar-se més segurs/es i organitzar-se cada vegada millor.  
 
Us recomanem les següents activitats: 
 

● MiRAR-TE és el programa d’interioritat de la nostra escola. 

Des de P3 es vol educar en la calma i la serenor per tal d’aprendre a estar  amb un 

mateix, respirant, sentint, expressant, donant gràcies… i així fer possible que cada 

nen/a aprengui a descobrir i desenvolupar el seu món interior. 

Aquesta setmana us fem arribar una sessió de MIRAR-TE per si us ve de gust fer-la 

en família. Desitgem que gaudiu de l'experiència. 

1 sessió MIRAR-TE  M'agrada el meu cos.MOV  

● CONTE: “De què fa gust la lluna?”. La senyoreta Natàlia ens explica un 

conte que segur que us agradarà molt!     https://youtu.be/PRV_79ZpVVg  
 

● ESCRIVIM ELS NOMS. Continuem reconeixent les lletres del nostre nom i 

dels companys/es. Podem fer servir lletres marcades a les pinces d’estendre roba. 

JUEGOS DE LECTOESCRITURA: CONSTRUIMOS NUESTRO NOMBRE CON 

PINZAS (LA CLASE DE MIREN: mis experiencias en el aula) | Juegos de 

lectoescritura, Actividades divertidas, Actividades de nombres 

 

Podeu recordar les cançons de les lletres. 

alfabet fonetic català.wmv 

Dàmaris Gelabert - LES VOCALS (Videoclip Oficial) 

 

● FEM LES LLETRES fent servir macarrons 

 
 

 

● LA DITA DEL MAiG   

https://drive.google.com/file/d/1P87tBM58Uiw5mZPzVaW8icDadokDSoVI/view?usp=sharing
https://youtu.be/PRV_79ZpVVg
https://www.pinterest.es/pin/479633429050056540/
https://www.pinterest.es/pin/479633429050056540/
https://www.pinterest.es/pin/479633429050056540/
https://www.youtube.com/watch?v=uvrdzQwLhHc
https://www.youtube.com/watch?v=whuKasZzqDU
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Ara que ja hem memoritzar la dita i ens hem fixat en les lletres de MAIG, farem 

l’activitat escrita (annex 1). La farem amb llapis. Primer,  dalt de tot , REPASSEM les 

lletres de MAIG  i després les podem COPIAR  damunt la ratlleta que hi ha a sota. 

Podem pintar el dibuix amb colors o ceres i per últim REPASSAR altra vegada les 

lletres del títol amb retoladors. 

Recordeu: cal escriure el nom del nen o la nena darrera la feineta. 

 

● PRÀXIES: 
Per seguir enfortint mandíbules i millorar la vocalització podeu mantenir com a rutina, 

uns minutets cada dia, la realització de pràxies orofacials: 

 

Praxias y movimientos orofaciales 

 
La pràctica del buf ajuda a exercitar els músculs que intervenen en la parla. Ajuda a 

adquirir  un millor control de l’aire al parlar i al respirar. 

            Us proposem una activitat per practicar el BUF. Esperem que us ho passeu molt bé! 

 

MÁQUINA de ESPUMA casera * GUSANO de JABÓN gigante 

 

 

● EL COLOR VERD  
Aquesta setmana, els pares i mares podeu llegir la cançó escrita (annex 2) i   

després la podeu cantar tots junts amb el  El Mic pinta de color verd  

Podeu tornar a recordar quines lletres té la paraula VERD. Les podeu escriure a dalt 

d’un full en blanc. 

Tot seguit podeu VISUALITZAR els següents videos   

 

1. Color. Barregem colors. Color, línia i moviment 

 

2. El COLOR VERDE | Aprende Los COLORES Jugando a Mezclar El Color 

AMARILLO Y El AZUL | La Pelota Loca 

 

I després experimentar BARREJANT ELS COLORS BLAU I GROC  per tal d’obtenir 

el color verd. 

Per últim, torneu a agafar el full on heu escrit la paraula VERD i a sota hi poden 

dibuixar o estampar el que vulguin amb la pintura de color verd que heu creat 

barrejant els colors. 

Si no teniu pintura podeu fer una activitat alternativa amb colorant o amb ceres o 

amb plastilina... 

També podeu experimentar barrejant altres colors, vosaltres decidiu! 

https://www.youtube.com/watch?v=W1drsnryZcA
https://www.youtube.com/watch?v=yKOebtoLQgQ
https://www.youtube.com/watch?v=nmGcQPeljlA
https://www.youtube.com/watch?v=M9E4tnC-QF8
https://www.youtube.com/watch?v=EFG0kilCFS0
https://www.youtube.com/watch?v=EFG0kilCFS0
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● PLÀSTiCA: la senyoreta Natàlia ha preparat una manualitat màgica per si us 

animeu a fer-la. 

Cliqueu damunt DIBUIX MÀGIC.mov 

   

● ENTUSIASMAT 
Aquesta setmana, com a novetat, us fem arribar els bits de COSSOS 

GEOMÈTRICS. 

Els podeu introduir en la rutina prèvia a l’activitat a realitzar 

 

           RUTINA. 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 BITS COSSOS GEOMÈTRICS 

BITS COSSOS GEOMÈTRICS.mp4 

 

 

Aquest dos vídeos els podeu fer servir o visualitzar quan vulgueu; no és necessari 

que els inclogueu sempre dins la rutina. 

 

Vídeo RECTA NUMÈRICA 

Recta numèrica   

Vídeo dels bits dels nombres (0 AL 10) 

https://youtu.be/7YJG9NZNOT 
 

 

1. ENTUSIASMAT SESSIÓ 17 MESURA (annex  3) 

 

PROBLEMA DEL DIA 

 

- La Maria va fer vuit passos. La Míriam va fer quatre passos. Quina va anar més 

lluny? 

 

JOCS DEMOSTRACIÓ 

 

- Li doneu al vostre fill/a un cordill o llana llarga i una altra curta. Es tracta que el nen/a 

compari la seva longitud. 

- A continuació ei podeu animar a buscar objectes que tinguin mides semblants o igual 

als cordills. 

- L’adult proposa un recorregut al nen/a i li demana que primer ho faci amb passes 

llargues i després amb passes curtes. 

 

Feineta  annex 3 

https://drive.google.com/open?id=1nwqI6wQU9BPLyOei1B04iEWYVk-q28Js
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://drive.google.com/file/d/15AeQIlB7GP91Podpsc1CKqqKXy25YQOB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HlEPsbH3vJK7VJPpyx3ej58HYeDd0coR/view?usp=sharing
https://youtu.be/7YJG9NZNOTA
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2. ENTUSIASMAT SESSIÓ 18 NUMERACIÓ  (annex 4) 

 

- El nen/a compte de l’1 al 10. 

- L’adult li diu un nombre i pica la seva quantitat amb les mans. 

 

PROBLEMES ORALS 

 

- Si tens una pilota i me’n dones una, quantes pilotes et queden? 

- L’Anna ha menjat un bombó i jo dos. Quants bombons ens hem menjat entre tots 

dos? 

- Dues peres i una pera, quantes peres són? 

 

JOCS DEMOSTRACIÓ 

 

- Joc “Cuiner tinc gana”. A través del joc simbòlic es tracta de simular que sou en un 

restaurant. Heu de mostrar un nombre amb els dits i el nen/a us ha de portar el 

nombre d’aliments corresponents. 

 

ACTIVITATS MANIPULATIVES 

 

- Podeu oferir al vostre fill/a tires de cartolines en què prèviament haureu enganxat 

entre un i cinc gomets. 

- Escriviu al costat nombres no correlatius: quatre erronis i un que correspongui a la 

quantitat de gomets enganxats. El nen/a raona i verbalitza la resposta correcta. 

 

SUGGERIMENTS 

Cantar i ballar la cançó “5 pometes”. 

EL POMER | CINC POMETES TÉ EL POMER | CANÇONS INFANTILS | 

CANCIONES INFANTILES 

 

Feineta  annex 4 

 

 

3. ENTUSIASMAT SESSIÓ 19 RAONAMENT LÒGIC  (annex 5 ) 

- Jugueu amb el vostre nen/a a cometre errors quan compteu. Per exemple:  

*l’adult diu  “comptaré fins als nombre 7” i s’oblida de parar quan arriba. 

*l’adult ha de comptar 8 objectes i s’equivoca i compte el mateix objecte dues 

vegades. 

*l’adult compta del 0/10 i passa del 4 al 6” 

 

PROBLEMA DEL DIA 

 

- A casa vostra teniu més cadires o més persones? Us proposen que cada membre 

de la família segui en una i així es podrà comprovar si sobren cadires, esteu 

treballant la correspondència un a un. 

https://www.youtube.com/watch?v=68DlJN1iGT0
https://www.youtube.com/watch?v=68DlJN1iGT0
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 - El tiet ens porta donuts per berenar tota la família. Què pots fer per saber si n’hi ha 

per a tots? Un altre cop esteu treballant la correspondència un a un. 

 

JOC DEMOSTRACIÓ 

 

- Proporcioneu al vostre fill/a una ouera per a 12 ous i 12 fitxes, botons o cigrons. Ha 

de col·locar una fitxa a cada compartiment buit de la ouera. Abans li pregunteu : 

“penses que tens prou fitxes per posar-ne una a cada forat?” 

“tens masses fitxes?” 

“tens poques fitxes?” 

 

Feineta  annex 5 

 

4. ENTUSIASMAT SESSIÓ 20 PERCEPCIÓ VISUAL  (annex 6 ) 

 

- Continuar practicant comptar en veu alta en grups petits d’objectes i 

comparant-los. 

- “On és el meu nombre? Mostreu al nen/a la grafia d’un nombre. Sense que 

us vegi amagueu una quantitat de fitxes en una mà i una altra quantitat 

diferent a l’altra. Les ensenyeu durant uns segons. A continuació el vostre 

fill/a ha d’assenyalar quina mà té la mateixa quantitat de fitxes que el nombre 

que els hem mostrat. 

 

PROBLEMA DEL DIA 

 

- Quin nombre hi ha abans i després del 3? 

- Quin nombre hi ha abans i després de l’1? 

- Quin nombre hi ha abans i després del 4? 

 

JOC DEMOSTRACIÓ 

 

L’adult busca tres objectes i els col·loca un al costat de l’altre. Tots estan relacionats 

llevat d’un. El nen/a els observa i diu qui no té cap relació amb la resta. Exemples: 

- poma, pera, conte 

- mitjó, samarreta, llapis 

- nina, cotxe, sabata 

 

El nen/a rep una pila de cartes del kit EMAT. Per exemple 5 cartes Nyam Nyam i 

una carta Animalari del kit EMAT. Es disposen les cartes cara avall i, quan li 

indiquen les aixeca. Ha d’identificar quina carta no pertany a la col·lecció. Aneu fent 

variacions. 

 

Cartes Nyam nyam EMAT P3 .pdf 

 

Cartes Animalari EMAT P3.pdf 

 

https://drive.google.com/file/d/1j8me4rWoHwn7hjyTB9iZNiTwC5R3oX1j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kTGn9HifCgMS-lHykWdIdIDTilD_HmOo/view?usp=sharing
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 Si no us va bé imprimir les cartes, podeu fer-ho amb 5 fruites i una galeta, o bé amb 

5 cotxes i una pilota,....Ho tenim tapat amb un mocador. Quan indiqueu, el nen/a 

mira quins objectes hi ha sota el mocador i ha d’endevinar quin objecte no pertany a 

la col·lecció (p.e.: si hi ha 5 fruites i una galeta, la galeta no pertany a la col·lecció de 

les fruites. I si hi ha 5 cotxes i una pilota, la pilota no pertany a la col·lecció dels 

cotxes) 

 

Feineta  annex 6 

 

 

● KUAiS 

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

podem començar a aprendre el poema del cos (annex 7 Només l’heu de visualitzar, 

no és necessari imprimir-lo)  

Qui vulgui pot dir el poema  cantant: El  Cos 

 

Com sempre podeu ballar la  cançó Joc X Moure el Cos  abans de llegir el missatge 
del Kuais, com a introducció. També podeu ballar-ne d’altres com:  La Palmera 
 
Aquesta setmana, en Kuais, des de les estrelles, ens ha enviat el següent missatge:           

LES MANS D'EN KUAiS.MOV 

 

Amb AQUEST NOU MISSATGE el KUAIS ENS PORTA LES MANS. 
 
I com sempre, acabem l’activitat realitzant el treball gràfic que consisteix en dibuixar 
la figura humana amb la nova part del cos (annex 8)   
Podeu visualitzar el Kuais amb LES MANS a l’annex 9 
 
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 A LES 
MANS, que és la part del cos presentada aquesta setmana. 
Després es pot ajudar a fer la lectura de les lletres del nom de la NOVA part del cos, 
que està sota el dibuix realitzat. 
 
A les senyoretes ens agrada molt veure els vostres fills i filles fent el que els  
demana el Kuais, ballant o  dibuixant les parts del cos d’en Kuais. Per això 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 LES MANS. 
 
Més CANÇONS per jugar i fer moure les MANS: 

 

CantaJuego - El Popurri De Las Manos 

 

Cinc Fillets (Joc de Dits) 

 

Aquest és el pare 

 

ESTE DEDITO COMPRÓ UN HUEVITO, Canciones infantiles 

https://www.youtube.com/watch?v=RFNG5ccI9IQ
https://www.youtube.com/watch?v=wwHdzuUjWNU
https://www.youtube.com/watch?v=eWYfbJ2xvKQ
https://drive.google.com/file/d/1E9pz5GWYj24-4nY9iuZJBblPBz09CaM1/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=4NyPBD8Vilk
https://www.youtube.com/watch?v=1oc4rJM980I
https://www.youtube.com/watch?v=PsjgtBrceQE
https://www.youtube.com/watch?v=h-fGRjTNNbg
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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 pogut fer i que els 

agradaria compartir i ensenyar als company@s i a les mestres. Us agraïm molt el vostre 

esforç! 

Si teniu qualsevol dubte o consulta referent a les activitats proposades o materials que us 

fem arribar, us podeu posar en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic. 

 

Us trobem molt a faltar!  

 

Fins la setmana que ve! Una abraçada molt gran! 

                                                                                         

 

                                                                                                               LES TUTORES DE P3 
 

                                             





 

     

 



 



 



 



 



NOM: ___________________________ 

                                                POEMA:  

 

          ELS                                   SÓN PER MIRAR 

 

 

  LES                                  PER AGAFAR 

 

 

EL                                    ÉS PER PENSAR 

 

 

I EL                                PER ESTIMAR.  

 

 

     

 



 

 

 

         

 

                            ELS                 SÓN PER TOCAR  

 

I ELS                        PER CAMINAR  

 

EL                    PER OLORAR;  

 

LA                 PER PARLAR.  

 

LA                   PER TASTAR  

 

LES                     PER MASTEGAR  

 

     PER SENTIR…  

 

T’HO TORNO A REPETIR !! 
(JOAN  AMADES) 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM: _____________________________________ 
 

 

 

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

EL TRONC, ELS BRAÇOS i LES MANS DEL KUAiS 
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