
  
 

TREBALL PER A  4a   D’INFANTIL 

SANTA ANA A CASA 

Dimarts dia 21 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 
Rutines del dia: oratge, dia, mes, any, estació de l'any. Diàleg 
al voltant de les tasques del dia. 
Cançó: Els dies de la setmana. 

MATEMÀTIQUES 

Contar con los dedos hasta diez: Video cuento. Los Ematis 
cuentan hasta diez. Cuento,”Los Ematis cuentan hasta diez”. 
Haz la ficha 7, completando las series con los elementos que 
puedes recortar y pegar. Recuerda seguir bien el patrón. 

ANGLÉS 

Treballem el color PURPLE (morat) 
Veure el vídeo: Purple song 
Activitat:  
CRAFTING - Anem a fer un treball manual 
d’un polp. 
 Material: cartró, fil de llana, cartolina o 
paper, colors o retoladors. 

 

Dimecres, dia 22 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 
Rutines del dia: oratge, dia, mes, any, estació de l'any. Diàleg al 
voltant de les tasques del dia. 
Cançó: Els mosquits. 

LECTOESCRIPTURA 

Llig i pinta cada lletra d’un color: fitxa 9 Abecedari. 

Intenta escriure o copiar el nom dels teus familiars en un full. 

Qui té el nom més llarg? I el més curt? 

TREBALL DEL 

DIA 

Activitat: Comentarem activitats i quines son les seqüències del 

seu procés per tal d’ordenar-les.  

 Exemple de 3 seqüències:   
 

“Com fem un pastís? Primer el preparem, segon el posem al 

forn, tercer ens el mengem”  

 Exemple de 4 seqüències: “Quan anem a dutxar-nos per la 
nit, què fem? primer ens llevem la roba, segon ens dutxem, 
tercer ens eixuguem i quart ens posem el pijama”  
 

(Podem crear algun dubte per tal de reflexionar, per exemple: 
ens mengem el pastís i després el posem al forn?, ens posem el 
pijama i després ens eixuguem?)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo&list=PLSzThxPCa5bzXe4vge8nVYznjvDyS0VDn&index=2
https://drive.google.com/open?id=1VterD3sj5Mj7jFITHvI3LRMt5kqa40Wc
https://drive.google.com/open?id=11eBDcLw6PNKFceksAdQAB-fDWWbIJINx
https://drive.google.com/open?id=1D1qCsQFP26Uz_b3KZuWaJ7lSq9qxQiZm
https://www.youtube.com/watch?v=JaijgHfptKc
https://www.youtube.com/watch?v=4jVSaapPujY&list=PLSzThxPCa5bzXe4vge8nVYznjvDyS0VDn&index=1
https://drive.google.com/open?id=19hvtS6XUSd8I5J16ajc1Q_pK2YSi-3q4


  
 

Farem una fitxa comentant el que veiem en cada seqüència i 

després raonarem l’ordre de les seqüències.  

 

Dijous, dia 23 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 
Rutines del dia: oratge, dia, mes, any, estació de l'any. Diàleg al 
voltant de les tasques del dia. 
Canción para activar el cuerpo. 

PLÀSTICA 
Decora el pastís d’aniversari, retallant i pegant. Segur que 

queda fantàstic!  

ANGLÉS 

Activitat 2. Com podem fer el 

color morat? 

Mescla en un full color RED i 

color BLUE fins a aconseguir 

el color PURPLE. 

Enllaç: color purple  

Veure el vídeo: purple things 

 

Divendres, dia 24 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

Rutines del dia: oratge, dia, mes, any, estació de l'any. Diàleg al 
voltant de les tasques del dia. 
Cançó: El baile del movimiento 

MATEMÀTIQUES 

Observa y encuentra las diferencias entre las dos imágenes. 

Márcalas con una cruz.También puedes colorear el dibujo. 

Juego de dados: Tira el dado y busca en la tabla el cuadro que 

tenga el mismo número de puntos que te ha salido en el dado. 

¡Puedes jugar con tu familia,será más divertido! 

CONTE/ 

DOCUMENTAL 

¡El Mundo De Luna! - El Arco Iris 

El Grúfalo 

 

TOTS ELS DIES FARAN L’ HORA DE  CONTE DIARI.  

RECORDE QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJAÇANT EL MEU CORREU   

rosa@cdstana.com 

Salutacions i molts ànims!! 

 

https://drive.google.com/file/d/19BOUou134S4jgByeaHOIyCAl-2ByNnsf/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://drive.google.com/open?id=1gCCpNNonFLAYLT8xx_tXUQ5BKOhP6sxl
https://drive.google.com/open?id=11CLuV16cbyZ63hb0xxK9c_hjdxb3E9TW
https://www.youtube.com/watch?v=j7VM57-asm4
https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY
https://drive.google.com/open?id=1z_TsMEGSFG_EjTLOt8jftF3Jqbtt1AxR
https://drive.google.com/open?id=1d9InyhEpYM3GGq-rRBdELfwGZmssGlYj
https://www.youtube.com/watch?v=Zp15zDANiRU
https://www.youtube.com/watch?v=vz75fh7cPgI&list=PLBlXYndKHP7jx--wOOacwU1DWf0z51bwB&index=26&t=0s
mailto:rosa@cdstana.com

