
  
 

TREBALL PER A  4 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 

GRAFOMOTRICITAT 

FITXA 1: REPASSA EL TRAÇ 
 
Si no podeu imprimir la fitxa, feu el següent:  en un full blanc 
pintar 6 punts en línia i separats, els alumnes han de fer el 

traç, passant pel punt i fent bucle com si fora la lletra e. 
Poden emplenar el full amb el llapis o retoladors sempre fent 
eixe traç  

    .    .    .    .    .    . 

 

CONTE/ MÚSICA El valor de compartir  (fes click en el l’enllaç blau) 

 

Dimarts dia _24_ de març 

MATÈRIA TASCA 

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

MATEMÀTIQUES 
Fer sèries amb: 2 cigrons 1 macarró..., ells han de continuar 
la sèrie seguint eixe patró, 2 taronges 1 llima..., 1 poma 3 
anous... 

ANGLÈS 1.Cantar la cançó WASH YOUR HANDS (youTube):  

 

Dimecres, dia _25_ de març 

MATÈRIA TASCA 

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

PSICOMOTRICITAT Retallar fotos  o imatges de revistes, diaris, fulls vells..... 

LECTOESCRIPTURA 

Copiar paraules d’un conte (lletra majúscula) a un full. Llegir 

alguna marcant les síl·labes i remarcant el so de les lletres. 

Escriure el seu nom i cognoms. 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14LHiV7Si8rK7wCr8qyYjuThM_GKBtjSB
https://www.youtube.com/watch?v=bp-Kcgbfehc
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE


  
 

 

Dijous, dia _26_ de març 

MATÈRIA TASCA 

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

ANGLÈS 

2. Dibuixar el peu amb ajuda de pare/mare/germans/, etc. 
Amb llapis. 
2.1 Després pintar-ho. 
 
La plantilla la podeu trobar al DRIVE. Si no teniu impressora, 
podeu fer-ho 
 en un full qualsevol.  
 
Pàgina 98 del llibre d’ AMCO. 

PLÀSTICA 
Modelatge amb pasta de sal: 

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 

Pujar  i baixar escales, botar amb els peus junts, amb els peus 

separats davant-darrere alternant, gitar-se a terra i alçar-se, 

caminar un peu davant l’altre per una línia i braços en creu, 

caminar com un soldat (amb música si voleu). 

PEL·LÍCULA / 

DOCUMENTAL 

INFANTIL 

Documental para niños sobre medio ambiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=faKuFQ4sh_A 

 

Explorar la naturaleza: Nacimiento agua y la tierra - ep 1 
caricaturas Narigota 
 

 

 

TOTS ELS DIES FARAN ½ 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=R_DpDb4swPM
https://www.youtube.com/watch?v=faKuFQ4sh_A
mailto:rosa@cdstana.com

