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 Benvolgudes famílies, 
 
 
Aquesta setmana us animem a seguir treballant l’autonomia i a seguir una rutina per tal 
d’intentar trobar el moment per fer les activitats proposades. 

 
 

➔ Aquest divendres 15 de maig és el DIA INTERNACIONAL DE LA 

FAMÍLIA.  

Podeu VEURE les propostes que us fem per aquest dia a l’annex DIA DE LA 

FAMÍLIA. 

 

★ També des d’Anglès us suggerim que escolteu i canteu aquesta cançó que 

parla sobre els membres de la família, segur que els encantarà!! 

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo  

 

➔ Seguim practicant l’escriptura amb  LLETRA DE PAL (MAJÚSCULES). 

            Aquesta setmana us animem a: 

-FER ESCRIPTURA (amb llapis, guix, retoladors, pintura...) o 

COMPOSICIÓ  DE PARAULES 

Podeu aprofitar el DIBUIX DE LA FAMÍLIA (annex  1). S’hi dibuixa qui forma la 

vostra família i a sota s’hi posa el nom genèric de cadascú (MAMA, PAPA, GERMÀ, 

GERMANA, AVI, ÀVIA...). Els nens i les nenes les copien d’un model de referència 

escrit prèviament per algun adult o les van escrivint mentre algú els va dictant el SO 

DE LA GRAFIA . 

 

O podeu retallar lletres majúscules de diaris i revistes i posar-les dins d’una safata 

amb arròs, farina o sorra. Els nens i nenes, amb ajuda d’unes pinces van buscant les 

lletres d’una paraula i les ordenen correctament. Cliqueu al següent enllaç: 

Qui busca... troba! | Lectoescritura, Juegos de lectoescritura, Ambientes de 

aprendizaje 

 

➔ No us oblideu d’anar recordant la DITA DE MAIG. Qui ja se l’ha après! Fenomenal! 

També podeu jugar a identificar quines  lletres té la paraula MAIG i quines té JARDÍ. 

 
 

➔ PRÀXIES  Seguim fent exercicis facials o de gesticulació amb el següent conte: 
         Cuento del gusanito - Cantando con Adriana  

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo
https://www.pinterest.es/pin/458170962066731117/
https://www.pinterest.es/pin/458170962066731117/
https://www.youtube.com/watch?v=imz9Ii3vhTs
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➔ Continuem amb l’aprenentatge i identificació del COLOR VERD. 
         ENDEVINALLES.mp4 

           Cançó LA PETITA GRANOTETA 

 

 

➔ ENTUSIASMAT 
Aquesta setmana, la senyoreta Ma. Jesús de P4, ens ha fet un vídeo de com 

podeu fer la recta numèrica i practicar amb ella. 

Cliqueu aquí Recta numèrica   

 

 

           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 
 

 

 

1. ENTUSIASMAT SESSIÓ 13 MESURA  (annex 2) 

 

JOC DEMOSTRACIÓ 

- Joc “Quina mida fas?”. L’adult presenta al nen/a una cinta mètrica i es tracta de 

mesurar l’alçada de les diferents persones de la vostra família. 

Podeu parlar i verbalitzar sobre qui és el més alt, el més baix… 

- L’adult dibuixa un arbre alt i un altre baix en una superfície a escollir. El nen/a s’ha 

d’imaginar que és un esquirol. Quin arbre triaria per cansar-se menys en pujar-hi? 

 

FEINETA annex 2 

 

2.   ENTUSIASMAT SESSIÓ 14 NUMERACIÓ (annex 3) 

 

PROBLEMES ORALS 

 

           1- Un tambor i un tambor, quants tambors són? 

                PENSO, PREPARO, MOSTRO 

           2- Tens una galeta i te’n dono una altra. Quantes galetes tens ara? 

                PENSO, PREPARO, MOSTRO 

           3- Quantes rodes tenen tres motos? 

                PENSO, PREPARO, MOSTRO. 

 

https://drive.google.com/file/d/1-akvc1ehZY-PNPCFrX0r-t-cJF_85n_S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lysNXki0J8aizYMcldDZ1a3_RiYhxICD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HlEPsbH3vJK7VJPpyx3ej58HYeDd0coR/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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 JOCS DEMOSTRACIÓ 

- Es proposa que formeu col·leccions d’objectes (contes, colors, cotxes...) i el vostre 

fill/a els relacioni amb el nombre corresponent. 

- Mostreu al nen/a una carta que indiqui un nombre de l’1 al 5. El petit posa dins d’un 

pot el nombre d’elements que mostra la carta, a continuació buida el pot per comptar 

i comprovar quants n’hi ha. 

- El nen/a balla mentre sona la cançó La rumba dels Emats.mp3.  

A terra posem cartes de nombres del 0 al 5 dibuixades sobre cartolines o fulls. Quan 

la música s’aturi, el nen/a es posa darrera del nombre que li diu l’adult.  

- Escoltar i memoritzar la cançó dels nombres 

Canta Els nombres 

 

            Counting 1-10 Song | Number Songs for Children | The Singing Walrus   

 

FEINETA annex 3 

 

3. ENTUSIASMAT SESSIÓ 15 RAONAMENT LÒGIC (annex 4) 

 

- Es proposa practicar la identificació dels nombres fins a 10 fent servir el terme 

“entre”. 

            El nen/a respon mostrant el nombre correcte de dits: 

            *Quin nombre hi ha entre el 3 i el 5? 

            *Quin nombre hi ha entre l’1 i el 3? 

- Jugar a comparar figures geomètriques que podeu dibuixar i pintar prèviament. 

El nen/a ha de posar el polze amunt si les dues figures són de la mateixa forma i 

avall si són diferents. 

- Jugar a classificar figures geomètriques: grans/petites, per colors, per costats... 

 

 

PROBLEMA DEL DIA 

 

- Es presenten per exemple 6 culleres i 7 plats. Li pregunteu al vostre fill/a “hi ha més 

culleres o més plats? Tindràs prou culleres? Te’n faltaran o te’n sobraran? 

Demaneu al nen/a que faci la correspondència per comprovar-ho. 

- Demanar al nen/a que reparteixi 5 pomes en 4 plats. Enraonar i fer la 

correspondència de la mateixa manera que a l’anterior problema. 

 

FEINETA annex 4 

 

4. ENTUSIASMAT SESSIÓ 16 ORIENTACIÓ ESPACIAL (annex 5) 

- Comparar col·leccions fins a 10 objectes. Es pot practicar amb dues piles de 

monedes, fitxes del parxís… Es demana al nen/a en quina pila n’hi ha més i després 

ha de comptar els objectes de cada pila. 

https://drive.google.com/file/d/1KywwPdz2fjyyGcKvjc5qufrD5D1VKHgl/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=rmFxF-VE6YQ
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA
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 - Escoltar la cançó Les oques van al camp [Mainasons] que introdueix els ordinals fins 

el tercer. 

 

 

PROBLEMA DEL DIA 

- Qui viu més amunt, la Maria, que viu al 2n, o el Marc, que viu al 4t? 

- Quan has de pujar més escales, quan vas a casa del Jaume que viu al 1r, o quan 

vas a casa de la Marta, que viu al 3r? 

- Demanar al nen/a en quin pis viu l’avi, el tiet, el cosí, el seu amic… 

 

JOC DEMOSTRACIÓ 

- Reconèixer l’ordinal primer: disposar-se en una fila les diferents persones de la 

família i identificar el primer. Anar canviar l’ordre dels diferents components i 

verbalitzar les diferents posicions ordinals. 

            FEINETA annex 5 

 

 

➔ KUAiS 

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

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: 

           

           BUGY BUGY Cançó infantil catalana 

 

           En Joan Petit quan balla [Mainasons] 

 
Aquesta setmana, en Kuais, des de les estrelles, ens ha enviat el següent missatge:        

Cliqueu damunt ELS BRAÇOS D'EN KUAiS.MOV 

 

Amb AQUEST NOU MISSATGE el KUAIS ENS PORTA ELS BRAÇOS. 
 
I com sempre, acabem l’activitat realitzant el treball gràfic que consisteix en dibuixar 
la figura humana amb la nova part del cos (annex 6 )   
Podeu visualitzar el Kuais amb ELS BRAÇOS a l’annex 7. 
 
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 ALS 
BRAÇOS, 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 

https://www.youtube.com/watch?v=FjbyheppOA0
https://www.youtube.com/watch?v=wwHdzuUjWNU
https://www.youtube.com/watch?v=ZRvVUo--HKs
https://www.youtube.com/watch?v=c_qH2SI_-Ts
https://drive.google.com/file/d/1lQLPpuRiHCpR9RuFXrFoqH4fxJpkCEy_/view?usp=sharing
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 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 ELS BRAÇOS. 

 

PER SEGUIR MOVENT EL COS alhora que aprenem anglès 

            Walking Walking | Dance Along | Pinkfong Songs for Children 

 

 
Us trobem molt a faltar! Fins la setmana que ve! Una abraçada molt gran! 

                                                                                         

 

                                                                                                               LES TUTORES DE P3 
                                             

https://m.youtube.com/watch?v=pKqnSRDzkgw
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NOM: ______________________________ 
 

 

 

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

EL TRONC i ELS BRAÇOS DEL KUAiS 
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