
  
 

TREBALL PER A  4a  D’INFANTIL 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns, dia 1 de juny 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

Rutines del dia: oratge, dia, mes, any, estació de l'any. Diàleg 

al voltant de les tasques del dia. Canviem de mes, comença 

JUNY, queden 18 dies de col·le.  

Corto:Día y noche. 

MATEMÀTIQUES 

Hoy vamos a medir, coge una regla o un metro y elige tres 
objetos de casa. Mide el largo de cada objeto: ¿Cuál es el 
más largo? ¿y el más corto?. Puedes comparar las medidas 
de los objetos que tu quieras. 
Ahora puedes hacer una ficha para repasar el conteo, 
estamos en Primavera y hay muchas flores, cuenta cuántas 
hay y escribe los números.También las puedes pintar. 

CONTE/DOCUM. 
Conte: Orejas de mariposa. Saber eixir de les burles i pegar-li 
la volta a les crítiques. 

 

Dimarts, dia 2 de juny 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

Rutines del dia: oratge, dia, mes, any, estació de l'any. Diàleg 

al voltant de les tasques del dia. Repassem els mesos de 

l’any cantant.  

LECTOESCRIPTURA 
Mira aquestes imatges i com estan escrites, intenta copiar la 
paraula baix del dibuix, tens el model per a orientar-te. 

ANGLÈS 

READING TIME! 
 

Enllaç eBook: helpers  
 

Activity: Jo no sé vosaltres, 
però jo passe moltes hores 
en l’ordinador i mirant les 
pantalles (mòbil, ordinador, 
televisió, tauleta tàctil…).  
 

Us deixe ací una 
ferramenta per a controlar 
l’ús dels dispositius 
electrònics. 

Enllaç: media control 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9s0r8JWQtE4&list=PLHr42J3X9GxzTFYFiMDvYpqoHaGMw13OS&index=5
https://drive.google.com/open?id=14VytsuJsr4RP3uI3CLkcJLM6wO57z6oV
https://www.youtube.com/watch?v=7iNmp2hROt4
https://www.youtube.com/watch?v=Gsb0gt540FQ
https://drive.google.com/open?id=1WA5xoFcBQl33InDlsCpoZAR7BNmwmjek
https://www.education.com/game/community-helpers-level-b/
https://drive.google.com/open?id=1Z3fKbq-oPjjrgrOpchCddyEdmq8GcpeO


  
 

Dimecres, dia 3 de juny 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

Rutines del dia: oratge, dia, mes, any, estació de l'any. Diàleg al 

voltant de les tasques del dia. Repassem les estacions de l’any. 

En quina estació estem? Característiques de la primavera. 

MATEMÀTIQUES 

Tienes que pintar diferentes arco iris, siguiendo la secuencia de 

colores que te indican los rectángulos que están debajo. ¡Te 

quedará muy bonito!  

TREBALL DEL DIA 

Farem una fitxa fixant-nos bé en com estan posats i orientats els 

models de dos objectes: una cadira (està recta, les quatre potes 

toquen terra i orientada a l’esquerra)  i una bota (està inclinada, 

la part de davant no toca terra i està orientada a la dreta) 

 

Dijous, dia 4 de juny 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 
Rutines del dia: oratge, dia, mes, any, estació de l'any. Diàleg al 

voltant de les tasques del dia. La canción de los climas. 

LECTOESCRIPTURA 
Observa les imatges de la fitxa i escriu la lletra que falta als 

espais buits. Pensa i veuràs que fàcil! 

ANGLÈS 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=urY_hUN4VMM 

 

Activity: dibuixem formes amb aigua i un pinzell. 

 

A veure de què sou capaços? 

 
 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=I1kaEEPK4P8
https://drive.google.com/open?id=1fAtrF2gUObP23Xz9x2WGmmEfgeOweiGr
https://drive.google.com/file/d/17AUwj0t7NeenoBstJGiYVaa1zi6PizoY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=CDCWOGMwabs
https://drive.google.com/open?id=1qGS_7Tzbpx4kKlKSIpkD2S3_xnSBTYtU
https://www.youtube.com/watch?v=urY_hUN4VMM


  
 

Divendres, dia 5 de juny 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 
Rutines del dia: oratge, dia, mes, any, estació de l'any. Diàleg al 

voltant de les tasques del dia. Rutines per a despertar.  

PSICOMOTRICITAT 

Amb aquest bonic conte “Respira”, aprendràs a relaxar-te amb 

la respiració i fer postures amb el cos que t’ajudaran sempre. 

També pots seguir aquestes rutines que t’adjunte. 

PLÀSTICA 

 

Mira que bonics els 

pardalets! Pots fer-

ne doblegant paper 

de colors i pegant 

els ulls, les ales, la 

cua i el bec. 

Atreveix-te!!! 

 

 

 

TOTS ELS DIES FARAN L’HORA DE CONTE DIARI.  

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT EL MEU CORREU 

ELECTRÒNIC: 

  rosa@cdstana.com 

Salutacions i molts ànims!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pI9yXBQcgB4
https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA
https://drive.google.com/open?id=1KlxT0WXhE-mUAYHxnHXG5T5PGtoKUedr
mailto:rosa@cdstana.com

