
  
 

TREBALL PER A  3 ANYS  D’INFANTIL 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 4 de maig 

MATÈRIA TASCA 

 Festa Consell Escolar Municipal 

 

Dimarts dia 5 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

Rutines diàries: oratge, dia, mes, any. Diàleg: les tasques de 
casa. 
Ja estem al mes de maig. Comptarem els mesos ( 1-2-3-4-5) i 
posarem el número corresponent. 
Parlar sobre les rutines necessàries per a l’eixida al carrer: 
llavar-se les mans abans i després d’eixir de casa, mantindre 
la distància de seguretat, no tocar-nos el nas, la boca i els 
ulls, fer cas SEMPRE a l’adult que va amb nosaltres. 

PSICOMOTRICITAT 
FINA 

 
Repassar amb coloret les línies i 
després retallar . 

  ANGLÈS 

1. Cantar la cançó: Six little 
ducks 

2. Activitat: pintem el 6 
aneguets i els peguem a 
bastonets o branques. Ara 
podem cantar la cançó, una 
altra, amb els nostres 
aneguets.  
Enllaç fitxa: 6ducks 
 

3. Fitxa 2. Conta els aneguets que hi ha en cada quadre 
en veu alta. Enllaç: countducks 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V64JG_40PjU
https://www.youtube.com/watch?v=V64JG_40PjU
https://drive.google.com/open?id=1jAAAPT7L9F7LbJrAdP0ICNXuUIoFpnth
https://drive.google.com/open?id=1M--TszU6a_48bn2bcBZGkf-6Sf_-hm7H


  
 

Dimecres, dia 6 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

Rutines diàries: oratge, dia, mes, any. Diàleg: les tasques de 
casa. 
Rutines per a l’eixida al carrer : llavar-se les mans abans i 
després d’eixir de casa, mantindre la distància de seguretat, no 
tocar-nos el nas, la boca i els ulls, fer cas SEMPRE a l’adult que 
va amb nosaltres. 

ANGLÈS 
STORYTELLING 

Book: little red hen 

TREBALL DEL 

DIA 

 

Envoltar les vocals del mateix color 

que el model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijous, dia 7 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA  

Rutines diàries: oratge, dia, mes, any. Diàleg: les tasques de 
casa. 
Rutines per a l'eixida al carrer: llavar-se les mans abans i 
després d’eixir de casa, mantindre la distància de seguretat, no 
tocar-nos el nas, la boca i els ulls, fer cas SEMPRE a l’adult que 
va amb nosaltres.  

ENTUSIASMAT 

 
Colorear los ematis que lleven gorro.Contar y escribir cuántos 

hay. (Solución: hay 3 ematis ) 

PSICOMOTRICITAT 

GROSSA 

Osset gominola Aquesta setmana ens divertirem ballant tots 

junts la cançó de” l’osset gominola” 

 

https://www.education.com/game/little-red-hen/
https://youtu.be/z_9l52tg410


  
 

Divendres, dia 8 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

Rutines diàries: oratge, dia, mes, any. Diàleg: les tasques de 
casa. 
Rutines per a l’eixida al carrer: llavar-se les mans abans i 
després d’eixir de casa, mantindre la distància de seguretat, no 
tocar-nos el nas, la boca i els ulls, fer cas SEMPRE a l’adult que 
va amb nosaltres. 

TREBALL DEL 

DIA 

Jugarem a passar cintes, cordons de 

sabates, tires de paper…(el que 

tingueu) per a una graella, per exemple 

la del forn que tenim en la cuina. Les 

passarem per dalt i per baix de les 

fileres com podeu veure en les fotos.  

 
  

  TREBALL 

D’ATENCIÓ 

 

Relacionar cada animal amb la seva ombra. Escriure  el nostre 

nom i cognom darrere de la fitxa. 

 

RECORDEU TOTS ELS DIES FER LA RUTINA DEL CONTE ABANS DE DORMIR. 

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT  EL MEU CORREU   

monica@cdstana.com 

Salutacions i molts ànims!! 

mailto:guillermo@cdstana.com

