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Benvolguda família, 

Sabem que a P4 són petits, però creiem que és important que no es perdi l’hàbit de 

treball que han anat adquirint fins ara i que us ajudarà a passar aquests dies d’una 

manera més lúdica. 

 

Aquí us deixem un recull d’activitats que podeu anar fent aquests dies amb els 

vostres fills/es: 

❏ Seguir treballant l’autonomia personal (vestir-se, desvestir-se, treure’s i 

posar-se les sabates i els mitjons, cordar-se els botons, ajudar en les feines 

de casa, recollir, endreçar...) 

❏ Per treballar les rutines us passem l’enllaç a les cançons que treballem a 

l’escola: 

Bon dia 

https://www.youtube.com/watch?v=BF7w-xJUlwM 

Good morning  

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

Quin dia fa? 

https://www.youtube.com/watch?v=_p3Gl_ogA30 

How’s the weather? 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 

Dies de la setmana 

https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo 

Days of the week 

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

Els mesos de l’any  

https://www.youtube.com/watch?v=ukRuUKW9ek0 

Vella quaresma 

https://www.youtube.com/watch?v=TTBEbzrWq68 

Conte de la vella quaresma  

https://www.youtube.com/watch?v=7t8MayVIBpg 

❏ Mirar i explicar contes amb la família i després fer una mica de conversa 

https://www.youtube.com/watch?v=BF7w-xJUlwM
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=_p3Gl_ogA30
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=ukRuUKW9ek0
https://www.youtube.com/watch?v=TTBEbzrWq68
https://www.youtube.com/watch?v=7t8MayVIBpg
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❏ Repassar vocabulari a partir del conte 

❏ Repassar l’escriptura del nom i el cognom 

❏ Copiar i formar paraules senzilles, i lectura fonètica d’aquestes 

❏ Repassar i reforçar  les lletres treballades a classe: la P i la M (vocabulari) 

❏ Picar de mans les paraules i comptar el nombre de síl·labes 

❏ Repassar els nombres del 0 al 8, quantitat i traç 

❏ Comptar amb els dits del 0 al 10 i del 10 al 0 

❏ Realitzar jocs de taula: oca, dòmino, cartes, trencaclosques… 

❏ Fer sèries seguint un patró: Podeu practicar al següent enllaç: 

 https://clic.xtec.cat/projects/enserie/jclic.js/index.html 

❏   Jugar a resoldre petits problemes de càlcul mental. Per exemple: 

 La meva àvia té 4 pinyons i se’n menja un. Quants pinyons li queden? 

 La Rosa tenia 3 cabdells de llana però en va perdre un. Quants cabdells de llana li queden? 

❏ Amb la pinçadinosaure (recordeu que la tenen a l’apartat d’Aprendre més, del 

llibre del 1r trimestre) treballar quantitats de nombres, sumar i restar 

❏ Dibuixar formes geomètriques: CERCLE, QUADRAT, TRIANGLE i 

RECTANGLE. Comptar els costats i els vèrtex. 

❏ Dibuixar formes geomètriques en cartolines i després enganxar-hi gomets per 

damunt de la ratlla 

❏ English Workshop + English is fun: 

Videos super simple song (family, clothes, professions, body,...) 

Veure capítols “ Here comes Simon” 

❏ Música 

Veure aquestes danses al youtube: Pot Petit, danses Chu chu ua (Dayiro),  

Supercalifragilisticoespialidoso (Mary Poppins), the Hokey shake kids 

(Super Simple Songs) 
❏ Retallar una imatge d’una revista i fer-ne un trencaclosques amb el que jugar  

https://www.pinterest.es/pin/82542605645777799/ 

❏ Treballar la motricitat fina amb plastilina (escriure el seu nom, nombres del 0 

al 8 o creacions pròpies), amb una corda per a enfilar (si no teniu boletes 

podeu fer servir pasta), amb pinces… 

Exemple del nom: 

https://www.pinterest.es/pin/133278470208242896/  

https://www.pinterest.es/pin/320388960970194068/ 

Exemple de números: 

https://clic.xtec.cat/projects/enserie/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/enserie/jclic.js/index.html
https://www.pinterest.es/pin/82542605645777799/
https://www.pinterest.es/pin/133278470208242896/
https://www.pinterest.es/pin/320388960970194068/
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https://www.pinterest.es/pin/410038741051896124/ 

Exemple de corda per a enfilar 

https://www.pinterest.es/pin/469148486185512781/ 

Exemple de pinces 

https://www.pinterest.es/pin/564568503286403725/ 

https://www.pinterest.es/pin/696439529856445103/ 

❏ Practicar amb les tisores. 

 

https://www.pinterest.es/pin/309341068154419008/ 

https://www.pinterest.es/pin/320388960993037613/ 

https://www.pinterest.es/pin/665547651167053281/ 

https://www.youtube.com/watch?v=VaEKLKk4awY 

❏ Pintar rotllos de paper higiènic per a fer animalets. 

https://www.pinterest.es/pin/460563499387446547/ 

     ❏ Idees per jugar a casa           

           https://estacionbambalina.com/70-ideas-faciles-para-jugar-con-ninos-dentro-

de-casa/ 

    ❏ Psicomotricitat a casa 

1. Jocs amb globus. Durant aquests dies podem jugar de moltes maneres amb 

els globus. 

- No toca a terra: inflem globus, escollim un color i estirats a terra intentem 

tocar-lo amb els peus i les mans sense que aquest arribi a terra.  

- Tennis amb els globus: fer unes raquetes de tennis amb cartolina i pals, i 

jugar amb la família. 

- Saltem amb els globus: posar-se un globus entre de les cames i saltar 

seguint un circuit: recte, corb, fent ziga zaga.  

https://www.pinterest.es/pin/410038741051896124/
https://www.pinterest.es/pin/469148486185512781/
https://www.pinterest.es/pin/564568503286403725/
https://www.pinterest.es/pin/696439529856445103/
https://www.pinterest.es/pin/309341068154419008/
https://www.pinterest.es/pin/320388960993037613/
https://www.pinterest.es/pin/665547651167053281/
https://www.youtube.com/watch?v=VaEKLKk4awY
https://www.pinterest.es/pin/460563499387446547/
https://estacionbambalina.com/70-ideas-faciles-para-jugar-con-ninos-dentro-de-casa/
https://estacionbambalina.com/70-ideas-faciles-para-jugar-con-ninos-dentro-de-casa/
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2. Jocs amb diferents materials de casa.  

- Carreres de sacs. Amb bosses de la brossa podem fer una carrera  

- Recollir pilotes o altres objectes: distribuir per l’espai diferents objectes que 

tinguem per casa: pilotes petites, globus, joguines petites... Posar-se dins una 

bossa de la brossa i saltant, intentar amb el menor temps possible recollir-los 

tots.. 

- Jocs per treballar la coordinació: saltar amb els peus junts, saltar amb els 

braços oberts i tancats, tocar-se el cap, els genolls i els peus varies vegades.  

❏ El conte del coronavirus: 

           https://www.ara.cat/societat/conte-del-coronavirus_0_2417158413.html 

 

Esperem que tot l’esmentat us serveixi d’orientació i que ens puguem retrobar ben 

aviat. 

                                                                                                         Les mestres de P4 

https://www.ara.cat/societat/conte-del-coronavirus_0_2417158413.html


HOLA!
soy un VIRUS,

primo de la gripa y el
resfriado...

 

Y me llamo Coronavirus
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Me encanta viajar... 
 

HIGH
FIVE

y saltar en las
manos de las
personas para

saludar



¿Has escuchado hablar
sobre mí?

 

¿Y cómo te sientes cuando
me escuchas nombrar?

Sí
 

Tranquilo
 

Confundido
 

Nervioso
 

Preocupado
 

No

Triste
 

Curioso
 



Puedo entender que te
sientas...

Dibújalo aquí

...Yo me sentiría igual



A veces los adultos se
preocupan cuando leen
las noticias o me ven en

la T.V.

THAT'S
ME!



Pero yo te voy a explicar...

Para que puedas 
entender

COVID-19



FIEB
RE TOS

Cuando llego de visita traigo...

FALTA DE AIRE



Pero pronto me voy y las
personas, casi todas, se

sienten mejor

BYE BYE...
Como cuando tu rodilla
se sana después de una

raspadura o golpe.



Puedes estar tranquilo!
 
Los adultos que te cuidan:
 
te mantendrán seguro



lavándote las manos
con agua y con jabón lo
que dura una canción

Usando antibacterial y
dejándolo secar

Y tú puedes ayudar...

Manos sin mover, cuenta hasta 10
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
 

Están secas... ¡A jugar!

Canta tu canción favorita
mientras te las lavas



mientras los doctores trabajan
para encontrar la vacuna que me
permita saludar sin hacerte
enfermar...

Y así no vendré a visitar...
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