
  
 

TREBALL PER A  5 anys INFANTIL 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia _23_ de març 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA Rutines del dia: oratge, dia, mes, any. Diàleg tasques del dia 

LECTOESCRIPTURA 

Per tal de reforçar la lletra “r” amb so suau i so fort “rr”, podem 
buscar paraules (retallar en una revista) o objectes per casa 
que s’escriguen amb esta lletra i fer un llistat classificant els 
dibuixos o objectes.  
També podeu fer servir la fitxa que teniu adjunta.    
FITXA LLETRA R I RR 

CONTE/ MÚSICA 

CONTE LLETRA R 
CANÇO LLETRA R 
Recordem el conte de la lletra r, ho fem més divertit amb la 
cançó.  

 

Dimarts dia _24_ de març 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA Rutines del dia: oratge, dia, mes, any. Diàleg tasques del dia 

MATEMÀTIQUES 

Fer sumes i restes. Podem agafar boletes, macarrons i 
plantejar problemes com: Si David té 3 macarrons i Hugo li 
dona 4. Quants macarrons tindran entre els dos?  

- Haurà d’escriure l’operació en un full.    3+4=7.  

Recordeu el que vos vaig comentar a la reunió del primer 
trimestre. Els dits no es posen en una mà i en l’altra, sinó que 
s’afigen.    FITXA 1 EMAT 

ANGLÈS 

En anglès estem treballant els dies de la setmana.  
Conte per a treballar els dies de la setmana, els números i 
noms de fruites. 
THE VERY HUNGRY CATERPILLAR 
També podem utilitzar aquesta cançó per aprendre’ls: 
SEVEN DAY SONG 
Que vos expliquen la rutina de l’assemblea:  
Yesterday, it was.... 
Today, it is... 
Tomorrow, it will be... 
En el enllaç teniu una tasca per a guiar-vos.  
FITXA ANGLÈS 1 
 

https://drive.google.com/file/d/1xbkLt6kqLmuoMmhFjxt39yOyfc8pd7DR/view?usp=sharing
https://youtu.be/6PeAGkRJbD4
https://www.youtube.com/watch?v=jJFRXieawJk
https://drive.google.com/file/d/1fGJanr6b9VLm89GWGSnmm-aee0dP0csw/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY
https://www.youtube.com/watch?v=qNJRGHk7sN8
https://drive.google.com/file/d/1YitxC-_ZqkmQaek6IrybAVUW2A_30uco/view?usp=sharing


  
 

Dimecres, dia _25_ de març 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA Rutines del dia: oratge, dia, mes, any. Diàleg: tasques del dia 

PSICOMOTRICITAT 

FINA 
Retallar una foto o imatge de revistes que siga gran, la tallarem 

a trossos, per poder desprès pegar-la en un full com un puzzle.  

LECTOESCRIPTURA 

Buscar en un conte paraules que tinguen la lletra r o rr (lletra 

minúscula), copiar-les en un full. Llegir-les marcant les síl·labes i 

fer un dibuix de tres d’elles. 

Escriure el seu nom i cognoms. 

CONTE EL GERMÀ DEL  PALLASSO R I L’ATLETA R 

CANÇO EL GERMÀ DEL PALLASSO R, L’ATLETA R 

 

 

Dijous, dia _26_ de març 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 
Rutines del dia: oratge, dia, mes, any. Diàleg sobre les tasques 

del dia 

ANGLÈS 

Hui toca l’oratge.  

 WEATHER 

 CONTE: WHAT’S THE WEATHER LIKE?  
 

Rutina de la classe preguntar:  

quin temps fa hui?  

What’s the weather? Is it 

sunny/cloudy/rainy/stormy/foggy/snowy/windy.  

 

Dibuixar quin temps fa hui.  

 

Repassem els mesos de l’any i les estacions, aquestes cançons 

vos ajudaran. 

CANÇÓ: 12 MONTHS OF THE YEAR 

CANÇÓ: SEASONS SONG 

 

PLÀSTICA 

MODELATGE PASTA DE SALl.  

Si cliqueu damunt del nom tindreu un video explicatiu de com 

podeu fer-la.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yeO9lZWnlNw
https://www.youtube.com/watch?v=-tctxLPpmck
https://www.youtube.com/watch?v=HpTpQC0JDtI
https://www.youtube.com/watch?v=cwsrnbdyIYc
https://www.youtube.com/watch?v=omkuE6Wa5kQ
https://www.youtube.com/watch?v=TBLFMXU8FLI
https://www.youtube.com/watch?v=R_DpDb4swPM


  
 

Divendres, dia _27_ de març 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA Rutines del dia: oratge, dia, mes, any. Diàleg tasques del dia 

PSICOMOTRICITAT 

GROSSA 

Hui ballem una estoneta.  

COREOGRAFIA 1 

COREOGRAFIA 2 

També com alternativa, muntem un circuit. Posem quatre 

cadires una al costat de l’altra, per poder caminar per damunt 

d’elles. Desprès 3 pots de llet i fem zig-zag, a continuació 

dibuixem un cercle al piso (amb llana, fil...) per botar dins i fora.  

Al final ens toquem en la mà dreta el peu esquerre per la part de 

darrere i desprès la mà esquerra el peu dret (ho fem comptant 

fins a 10).  

ENTUSIASMAT 
 

Treballarem els números, comptar de dos en dos fins el 

cinquanta. I escriure de l’1 fins al 20 en un full.   

En un bol els diguem que posen un número d’objectes (cigrons 

per exemple) i desprès han d’afegir uns pocs més. Quants hi ha 

ara?  

Teniu una proposta de fitxa a l’enllaç. 

FITXA 3 

 

 

Per al cap de setmana continueu repassant les fitxes de lectura que teniu a casa i a més vos 
envie una més per a reforçar i ampliar amb la doble r. A l’enllaç podreu trobar-la.  

DEURE CAP DE SETMANA 

 

DIÀRIAMENT SERIA INTERESSANT FER UN RATET DE CONTE.  

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT EL MEU CORREU 

ELECTRÒNIC  judit@cdstana.com 

Salutacions i molts ànims!! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ
https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw
https://drive.google.com/file/d/1R3fQ-PjcGiF9CVixeE76wCaxGDxP4IcC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhS5B-iDvFzB0_pWDi0b0MhGmGGvznbl/view?usp=sharing
mailto:judit@cdstana.com

