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Benvolgudes famílies, 

 

Aquesta setmana us hem preparat unes activitats especials de la 

Setmana Santa, la Pasqua i la Mona. Esperem que us agradin. 

          

● Poema de la mona: us fem arribar el poema de la mona, el podeu 

recitar, memoritzar... El podeu descarregar i completar amb les paraules 

que hi falten i si l’imprimiu el podeu pintar, decorar…, com vosaltres 

vulgueu.  

És important que recordeu escriure el nom i el cognom, també la data: 

dia de la setmana, número del dia i el mes. Tot amb llapis. 

Després ho podeu repassar amb retolador. 

 

● Diumenge de Rams: els podeu ensenyar aquest vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=4bFkYP6ZbnI 

            

●  ZUMBA: us compartim un enllaç de zumba per als més petits per passar 

una estona alegre i divertida. 
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&list=RDJMfWq_KotzE&index=2 

Que tingueu una bona i especial Setmana Santa i que gaudiu molt amb  

la mona!!!    

          Us trobem molt a faltar! 

          Un petonet molt dolç.                                                           

 

          Les tutores de P-4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4bFkYP6ZbnI
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&list=RDJMfWq_KotzE&index=2
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Benvolgudes famílies,  

 

Aquí us adjunto l'enllaç d’un pàgina web de Cambridge amb la que podeu accedir a 

diferents jocs i recursos per poder treballar l’Anglès d’una manera lúdica. 

Sota de cada activitat teniu l’explicació de com poder dur-la a terme i treure-li el màxim 

profit.  

Tanmateix, us deixo suggeriments d’aquestes segons l’edat (tot i que podeu provar-les totes 

i així tantejar als vostres fills/es i reptar-los) 

 

● CONCIENCIA CORPORAL (P3, P4, P5 i tota la família) 

● BINGO ANIMAL (P3, P4, P5 i tota i família) 

● HOW MANY TOYS (P3) 

● LA ALFOMBRA DE FORMAS (P3) 

● HOW MANY OBJECTS (P4) 

● VEO, VEO (P4) 

● AYUDANDO EN CASA (P5) 

● LA SORPRESA (P5) 

● LA RAYUELA “HOPSCOTCH” (P4 I P5) 

 

https://cambridgeencasa.cambridge.es/recursos/infantil 

 

Segur que gaudiran i s’ho passaran d'allò més bé!! 

 

 

Les mestres 

 

 

https://cambridgeencasa.cambridge.es/recursos/infantil
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Benvolgudes famílies,  

 

Per parlar amb els vostres fills i filles de les tradicions de Pasqua us recomanen: 

 

❖ Conte: Què celebrem? PASQUA (us el farem arribar en un correu a banda) 

 

❖ Conte LA MONA PASQUA 

https://www.youtube.com/watch?v=flO3YMZDizY 

 

❖ Cançó LA MONA RODONA. 

https://www.youtube.com/watch?v=E4AX5W9TB9w  

 

Cançó LA MONA DE PASQUA 

https://www.youtube.com/watch?v=rO45dArQKI0 
 

Cançó HAPPY EASTER 
            https://www.youtube.com/watch?v=nfquwFBWPXI 

 

❖ RECEPTA de cuina: Pessic de Mona de Xocolata 

https://www.youtube.com/watch?v=EO6ZKQDmU98 

 

❖ RECEPTA de cuina saludable: La Mona de Pasqua 

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

 

❖ TALLER senzill: LA MONA DE PASQUA  

            Ingredients: donut o similar, lacasitos o similar, ou de xocolata 

Decoració: plat de plàstic o cartró (base), plomes de colors, pollets (opcional), blonda 

per guarnir el plat (opcional) 

            https://www.youtube.com/watch?v=YrZCoobQEZs&t=2s 

 

❖ Per  treballar l’ Easter en anglès: 

            EXPLICACIÓ DELS OUS DE PASQUA  

            https://www.youtube.com/watch?v=P09FiCLhd1Q 

 

❖ Activitats de Plàstica 

1. Decorem ous de Pasqua amb pasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=flO3YMZDizY
https://www.youtube.com/watch?v=E4AX5W9TB9w
https://www.youtube.com/watch?v=rO45dArQKI0
https://www.youtube.com/watch?v=nfquwFBWPXI
https://www.youtube.com/watch?v=EO6ZKQDmU98
https://www.youtube.com/watch?v=axHkunSZadU
https://www.youtube.com/watch?v=YrZCoobQEZs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=P09FiCLhd1Q
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Necessitem:  

-folis o cartolines de diferents colors. 

-llapis per a marcar la forma oval. 

-tisores per a retallar els ous. 

-pasta de diferents formes. 

-pintura o retoladors gruixuts per a pintar la pasta. 

-cola blanca, universal o silicona per a enganxar la pasta a l’ou. 

 

Podem elaborar diferents ous, de diferents mides i colors. 

 

Si no teniu cartolines o folis de colors, també es poden utilitzar cartolines blanques i 

decorar-les amb colors, retoladors, ceres o pintura. 

 

 

2. 2. Pintem un ou de pasqua amb taps de suro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necessitem: 

-Cartolina o foli. 

-Retolador negre per a fer la forma de l’ou. 

-Taps de suro. 

-Pintura. 

 

Si no teniu pintura, com a alternativa podem decorar l’ou amb retoladors, ceres o fins 

i tot amb boletes de paper. 

 

Una abraçada. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________             __________________________________________ 



 

  

 

                      :  __________________________________       ___________________________________________ 

 

:     ___________________________ _____________________________________________________________           


	Orientacions P4
	Orientacions Jocs en anglès
	Orientacions LA MONA
	P4 Poema La Mona. Annex 1
	P4 Poema La Mona. Annex 2

