
  
 

TREBALL PER A  4 anys  D’INFANTIL 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 27 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: Jugar a aplaudir 

MATEMÀTIQUES 
Resuelve la tabla de doble entrada, siguiendo las 
instrucciones: Ficha 10. 

CONTE/DOCUM. 
Cuento: ¿Pueden volar los peces? 
Vídeo cuento: El hormiguero. 

 

Dimarts dia 28 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 
Rutines del dia: oratge, dia, mes, any, estació de l'any. Diàleg 
al voltant de les tasques del dia. 
Per començar a ballar! 

LECTOESCRIPTURA 

Fitxa de grafomotricitat. Les vocals en minúscula: repassa el 
traç i segueix la direcció correcta. 
Posa la lletra per la que comença la imatge. 

ANGLÈS 

READING TIME! 
 

Story: ICKY MR. FOX. Es un conte interactiu. Podeu 
descarregar-lo al mòvil, tablet o l’ordinador. És gratuït.  
Enllaç: ebook 
 

 
 

Dimecres, dia 29 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: Les parts del dia. 

https://www.youtube.com/watch?v=nIWgWnFHlkg
https://drive.google.com/open?id=1o1M2spzMTyNwhbH68Dbgkn-95aNz3cYS
https://drive.google.com/open?id=1MMUZygOZedeuE-KJi_O-onaQDANLNm8y
https://www.youtube.com/watch?v=eaqPrqHLllY
https://www.youtube.com/watch?v=9lyy_e26q40
https://drive.google.com/open?id=1YaOo41oqbdrM_VVoT5Z-sCX0uGdT3uVE
https://drive.google.com/open?id=1i3wKk5JMHryWx2RasgZenKqOQGu31tzv
https://www.ickypen.co.uk/icky-mr-fox-story-book-app-for-children
https://www.youtube.com/watch?v=eTkzhiSmVhQ


  
 

PSICOMOTRICITAT 

Zumba para niños de 3 a 6 años. 

Motricitat fina: amb unes pinces de depilar 

agafar botons i posar-los dins d’una caixeta. 

TREBALL DEL DIA Fitxa d’Atenció: Completarem les figures copiant les del model.  

 

Dijous, dia 30 d’abrill 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

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

al voltant de les tasques del dia. 

Cançó: Què seré quan siga gran? 

MATEMÀTIQUES 

Mira que preciosos trozos de sandía. ¿Puedes contar las 

pepitas y poner el número que le corresponde a cada una? 

¡Seguro que lo haces muy bien! 

ANGLÈS 

Treballem el sentit del tacte. 
 

TEXTURES 

1. Cantem la cançó: textures 

2. Farem un treball creatiu 

lliure. En un full pintarem 

amb diferents colors i 

utilitzem diferents pintures, 

instruments i elements que 

trobem per casa amb la 

finalitat d'aconseguir formes 

i textures diferents. 

 

 

 

Divendres, dia 1 de maig 

MATÈRIA TASCA 

 FESTA DEL TREBALL 

  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ
https://drive.google.com/file/d/1ErkLN7nfIcBeKtNnONMATy8vjrJjRwWc/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=O2QsUewF-Ow
https://drive.google.com/open?id=1CFy0p67ddX0HWEBoRyT1V8E8kPT2SUHN
https://www.youtube.com/watch?v=tDVS9XSqt90


  
 

TOTS ELS DIES FARAN L’ HORA DE CONTE DIARI.  

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT EL MEU CORREU. 

rosa@cdstana.com 

Salutacions!! 

 

mailto:rosa@cdstana.com

