
  
 

TREBALL PER A  4a   INFANTIL 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 6 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 
Rutines del dia: oratge, dia, mes, any. Diàleg al voltant de les 
tasques del dia. 
Cançó: Qui sóc jo? 

MATEMÀTIQUES 
Activitat de mesura: tallar un cordonet de la mida d’un pam de 
la mà del xiquet/a, que busque objectes per casa que tinguen 
la mateixa mida que el cordonet.   Fitxa 6 

TEATRE /MÚSICA 
El Pot Petit - Resum del concert Ritmes i Rialles al teatre 
d'Olot. 

 

Dimarts dia 7 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 
Rutines del dia: oratge, dia, mes, any. Diàleg de les tasques 
del dia. 
Cançó: Abecedari 

LECTOESCRIPTURA 

Targetes per a llegir i contar síl·labes amb pictogrames: 
monosíl·labs 
bisíl·labs 
trisíl·labs 
Fes esta sopa de lletres t’ho passaràs molt bé! 

ANGLÉS 

5 SENSES - TASTE 
Anem a treballar el sentit del gust. 
Proposta d'activitat per a discriminar 
sabors salats i dolços: 
 
 
 
Escollir 6 aliments diferents i jugar a 
endevinar quin aliment és, a més de 
pensar si és dolç o salat. 
Necessitareu un antifaç o bena per 
cobrir els ulls. 
 
ENLLAÇ plantilla: Taste TEST 
 
Vídeo YouTube: Kids taste flavours  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_EITuHjRJxc
https://docs.google.com/document/d/1ZH5QGfXz8b9i-XhzVyvDcAyvOuSJq1oV/edit
https://www.youtube.com/watch?v=MetI18QiloM
https://www.youtube.com/watch?v=T-AKoOvcKX8
https://drive.google.com/file/d/1a4uPCKz-ZntKbQBkN_HYFSFIL_ZpyxaU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1emyY9fVH739dRfNrlRXP_qWqSgWPMH4d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OHr53Sx4hpqPO3MoSwVmrD2aqX-vv06w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1OuLfB3soAHnDwcFoJiF3PzjJPmfnW_pg
https://drive.google.com/open?id=1odtpapbWZ6GoFM-ofS52JXJACB-5I-Kq
https://www.youtube.com/watch?v=U4YiB3z6-sI


  
 

Dimecres, dia 8  d’abril 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

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

dia. 

Cançó: El pirata despistat 

PLÀSTICA 

Dissenya el teu  monstre : activitat de retallar les diferents parts 

del cos i crear el teu monstre preferit, o tots els monstres que 

vulgues… Vinga, segur que t’agrada! 

TREBALL DEL 

DIA 

Activitat: traça el recorregut d’una espiral, 

seguint la direcció de la fletxa, amb xicotets 

objectes o aliments (botonets, fitxes de 

parxís, llentilles, cigrons...) No cal pegar-los. 

Teniu una plantilla per si voleu imprimir-la i 

treballar damunt d’ella o copiar-la.  

Plantilla espiral 

Fitxa 4 (Laberint) 

 

PROPOSTES D’ACTIVITATS I  RECURSOS PER A SETMANA SANTA 

Vos adjuntem tot un seguit de recursos per si vos resulten útils per a este període de 
vacances. Són activitats interactives i divertides, per a distreure’s. Algunes per a 
jugar de manera online i al mateix temps aprendre.  

A més a més, què tal si creem un ambient en les nostres cases que ens resulte 
agradable i divertit per a estos dies? Vos proposem, si voleu, decorar les vostres 
cases amb adorns que pugueu crear vosaltres mateixos, dins de les vostres 
possibilitats i amb materials dels què pugueu disposar (cartolines, fulls per dibuixar i 
pintar, paper de regal, cordills, cintes, fils, cotó-en-pèl, globus, plantes, pals xicotets, 
rametes…)  Podeu elaborar garlandes, corones de pasqua per a la porta, adorns 
(penjolls per a les habitacions, finestres, centres de taula…) Podeu veure algunes 
idees a l’enllaç. Ànim, segur que ens divertirem fent alguns preparatius i quedarán 
molt bé!  

 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

Rutines del dia: oratge, dia, mes, any. Diàleg al voltant de 

les tasques del dia. 

Cançó: Bon dia! 

ANGLÈS  

DECORATING EASTER EGGS 

 

¡Concurs d’ous de Pasqua!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=V6IYH6rbxm0
https://drive.google.com/file/d/1l0A6fFW--lrR2ROEnBzu9ewLU_ybEFNV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jlMp-mwIbzt3BTQMvN-NsYv5lbtlMtgW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ai0ghu6HFlCb6VpaCK_u3FTujMpu9KTb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1wp9NcYF6jHYTdQlLiMo0whp5XBjl-gpx
https://www.youtube.com/watch?v=BF7w-xJUlwM&vl=ca


  
 

 

Idees 

Enllaç: Pintar ous de PASQUA 

Enllaç: EMOJI ous 

Enllaç:MINIONS eggs 
 

Vídeo de Pasqua de YouTube 

Enllaç: Pepa Pig Easter Bunny 

 

PSICOMOTRICITAT Ballem? Coreografias infantiles 

PSICOMOTRICITAT 

Ací teniu una proposta per a convertir-vos en autèntics 

“ninja” de casa. Envieu alguna foto si us animeu a jugar. 
 

 
 

ENLLAÇ: NINJA LASER 

ASSEMBLEA 

Rutines del dia: oratge, dia, mes, any. Diàleg al voltant de 

les tasques del dia. 

Cançó: Colors de l’arc de Sant Martí 

 

Activitats interactives, fer puzles. 

Conte: La història del pollet 

Conte: El lleó i el ratolí 

Documental infantil: la boca y los dientes 

 Activitats interactives, aprendre a retallar. 

 

 

TOTS ELS DIES ES FARÀ L'HORA DE CONTE DIARI.  

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT EL MEU CORREU   

rosa@cdstana.com 

 

Salutacions i molts ànims!! 

https://www.pinterest.es/pin/ARIqZ2aSmLo340r5UwbnZvPDUl7qxGPtqG_WCWLbM1iq37DqFn4H7qw/
https://www.pinterest.es/pin/29977153742184612/
https://www.pinterest.es/pin/161988917821528332/
https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4
https://www.youtube.com/watch?v=G923_rJIPHg
https://www.pinterest.es/pin/660832945311230727/
https://www.youtube.com/watch?v=avpkt-PKu7Q
https://aprendiendoconjulia.com/2016/10/puzzles-online-ninos-6-12-24-36-piezas/
https://www.youtube.com/watch?v=fSsiwM5e5TM
https://www.youtube.com/watch?v=sqOMTqg-Jj4
https://www.youtube.com/watch?v=6dxr9RAndKM&list=PLTUTIX2KE-xA7XIjO13Y7llAYkaz1veJI&index=3
http://www.mundoderukkia.com/2016/03/juegos-aprender-cortar-tijeras.html
mailto:rosa@cdstana.com

