
  
 

TREBALL PER A  5 anys  D’INFANTIL 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 27 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

 uti es de  di    r tge  di    es    y   i  eg    v  t  t de  es 
tasques del dia 

Exercicis de “Ce edete”  

LECTOESCRIPTURA  

Recordem que la setmana passada vam començar a treballar 
la lletra ç combinada amb la a, o i u.  
Recordem la CANÇÓ DE LA BIÒLOGA Ç 
Fem la FITXA 2 LLETRA Ç 

CONTE/ MÚSICA 

Hui escoltarem un conte DE QUÈ FA GUST LA LLUNA 
En el conte podem veure com entre tots els amics 
aconsegueixen el seu propòsit. Aixì que pensem si és millor 
treballar tot sol o buscar la companyia dels demés per a 
arribar al que volem.   
JUGUEM AMB RITMES 

 

Dimarts dia 28 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 
 uti es de  di    r tge  di    es    y   i  eg    v  t  t de  es 
tasques del dia 
Exercicis de “Ce edete”  

ENTUSIASMAT 

● Empezamos la sesión: repasando el conteo del 0 al 10 con 
las manos hacia delante y hacia atrás.  

● Continuamos presentándoles unos problemas orales: 
○ Tengo tres conchas. Si regalo una, ¿cuántas me 

quedan? 2 conchas 
○ Clara tiene cuatro botones. Si le da la mitad a 

un amigo, ¿cuántos botones da? 2 botones 
○ Nil tiene dos coches y su hermana le compra 

otro. ¿Cuántos coches tiene ahora? 3 coches 

● Jugamos a Adivina cuál. Preparamos una fila de 10 objetos 
similares, como por ejemplo: libros, bloques de 
c  strucció … e indicamos cuál es el primero. les pedimos 
que adivinen en qué libro estoy pensando. Por ejemplo: 
“¿Es e  qui t ?” 

 
Jugamos por turnos cada vez que alguien lo adivine.  
Previamente les explicaremos la diferencia entre números 

https://www.youtube.com/watch?v=4gAMjJg0IXU
https://drive.google.com/file/d/1DAtlbp-TFUjqoJtg0UzTkLT81WRBj3SB/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=M_4UDt6DB5A&list=PLNNY6-nHKp4XJdnbRsRP9aYWYLK8EDYwA&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg


  
 

cardinales  que señalan cuántos tengo, y los ordinales que 
nos indican el orden. Contamos con ellos los libros del 1 al 
10, para recordarlo.  
 

FITXA 13 EMAT 
 

No es necesario imprimir las fichas, podéis en una hoja, 
copiar algo similar, o hacerlas oralmente.  

ANGLÈS 

Treballem les Daily Routine.  
Dies de la setmana SEVEN DAYS SONG. Farem la rutina de 
 ’ sse b e   
Yesterd y w s    T d y is    T   rr w wi   be… 
 ep sse  e  te ps i de s  es s de  ’   y  
12 MONTHS OF THE YEAR 
Parlem del temps que fa hui. HOW’S THE WEATHE ? 
Wh t’s the we ther  ike? 
Is it su  y? Yes it is/ N  it is ’t 
Is it str  y? Yes it is/ N  it is ’t 
E    teix per   r i y/ f ggy/ c  udy/ s  wy/ wi dy… 
Escoltem la CANÇÓ WHEELS ON THE BUS 
FITXA 7 ANGLÈS 
Per acabar la sessió cantarem i ballarem  
CANÇÓ ACTIONS 
WHAT CAN YOU DO? 

 

Dimecres, dia 29 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA  
 uti es de  di    r tge  di    es    y   i  eg    v  t  t de  es 
tasques del dia 
Exercicis de “Ce edete”  

PSICOMOTRICITAT 

FINA 

Construirem un laberint 

amb palletes de plàstic o 

paper i posarem a prova 

la nostra habilitat per 

p ss r u   “c  ic ”   

piloteta pels diferents 

c  i s des de  ’eixid  fi s 

 ’ rrib d   

Necessitarem: la tapa 

d’u   c ix  de s b tes (  si i  r)  p   etes de p àstic o paper, 

tis res i peg  e t f rt   ci t   dhesiv  “ce  ”  

Podeu fer els camins del laberint seguint el model de la plantilla 

que vos adjunte o dissenyar un altre trajecte (per exemple els 

que teniu junt al model) 

https://drive.google.com/file/d/136ZsU2ruj06I0hTsKZUbanuVrHNxFAVA/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs
https://www.youtube.com/watch?v=HpTpQC0JDtI
https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0
https://drive.google.com/file/d/1DXY9T5OpVboawv-XtX_Rdo55n0TAc6Qt/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
https://www.youtube.com/watch?v=7MKmbyfhkkE
https://drive.google.com/file/d/1aEtYmZ4H1l1EWaf92U4CwJ_8OBgnNP4a/view?usp=sharing


  
 

LECTOESCRIPTURA 

Hui repassarem a les nostres amigues la infermera c i la biòloga 

ç, cantes les dues cançons CANÇÓ INFERMERA, CANÇÓ 

BIÒLOGA. 

Desprès escriurem algunes de les paraules que han nomenat 

e   es c  ç  s  f re  u  dibuix d’e  es i c  t re   es sí ·  bes   

També podem fer la FITXA  3 LLETRA C I Ç (no cal fer les dos 

coses). 

 

Dijous, dia 30 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA  
 uti es de  di    r tge  di    es    y   i  eg    v  t  t de  es 
tasques del dia 
Exercicis de “Ce edete”  

ANGLÈS 

Repetim les rutines del dia anterior referents als dies de la 

set      e s  es s de  ’  y i e  te ps   

Avui treballarem el vocabulari de la unitat, fa referència als 

mitjans de transport WHAT DO YOU SEE?  

a més a més,  també observarem, si es mouen ràpid (fast) o 

lents (slow). CANÇÓ DRIVING IN MY CAR 

FITXA 7 ANGLÈS. Audio per a fer la fitxa 7 

Acabem la classe amb la CANÇÓ THE PINOCCHIO 

PLÀSTICA 

Aquesta setmana farem una mascareta per a disfressar-nos.  

Per a fer-la necessit re  u  c rtró d’ us  L  ret    re  i    

pintarem. Ací teniu una imatge per a que vos guie.  

 
 

 

Divendres, dia 1 de maig 

MATÈRIA TASCA 

FESTIU DIA DEL TREBALLADOR 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w8ny2oN1fiI
https://www.youtube.com/watch?v=4gAMjJg0IXU
https://www.youtube.com/watch?v=4gAMjJg0IXU
https://drive.google.com/file/d/19tBy1EJUZtyPmeN0d8LKX6L7UzcQYIP9/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=xHG2J1O3Pxc
https://www.youtube.com/watch?v=BdrZWu2dZ4c
https://drive.google.com/file/d/1YT1M_40vtJaZ7-wYkAtpumGDHlBehjWH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AkbOdM0k9pxX3sZiUB99PD1k378j7-yr/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA


  
 

Per al cap de setmana continueu repassant les fitxes donades fins ara, a més vos afig la de la 
lletra ç. A l’enllaç la podreu trobar.  

FITXA LECTURA LLETRA Ç 

 

DIÀRIAMENT SERIA INTERESSANT FER UN RATET DE CONTE.  

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT EL MEU CORREU. 

judit@cdstana.com 

Salutacions!! 

 

https://drive.google.com/file/d/1v0a5BDYOtHpSCqubAIY-F00Ci2zuD1Cl/view?usp=sharing
mailto:judit@cdstana.com

