
  
 

TREBALL PER A  3 ANYS  D’INFANTIL 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia _23_ de març 

MATÈRIA TASCA 

 

ASSEMBLEA 

Parlem de les característiques de la primavera i diguem la 
dita: LA PRIMAVERA HA ARRIBAT I MOLTES FLORS ENS 
HA PORTAT. 

ENTUSIASMAT 

 
Picar el número cinc amb l’ordre 
correcte dels números. 

CONTE 
 Mirar el conte dels tres porquets i després contar-lo a la 
persona que està al nostre costat.  
Conte els tres porquets 

 

Dimarts dia _24_ de març 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA Veure quin temps fa, marcar al calendari el dia de la setmana. 

PSICOMOTRICITAT 
FINA 

 

Activitat amb el punxó: picar davall 

del núvol com si fóra la pluja. 
 

   ANGLÈS Recordem la rutina de posar el dia de la setmana i el temps 

 

https://youtu.be/mU3BX2-5B6A


  
 

  Dimecres, dia _25_ de març 

MATÈRIA TASCA 

ANGLÈS 

1.Veure el vídeo: Peppa Pig Official Channel  Wash Your 

Hands Song - Peppa Pig Songs 

 

2.Cantar la cançó: Wash your Hands 

Wash Your Hands Song | Music for Kids | The Singing Walrus 

TREBALL DEL  

 DIA 
Escriure  el nom i  primer cognom amb diferents colorets. 

PSICOMOTRICITAT 

GROSSA 

Fer un recorregut curt saltant  amb els peus junts, caminar 

descalços per l’estora imitant passos de gegant, passos de 

donyet, 

Exercicis de relaxació: Ficar-se a terra i posar les manetes 

sobre la nostra panxa , quan respirem les manetes han de 

pujar i baixar. 

Tots els exercicis els podem  fer  escoltant aquesta música. 

Música per a treballar 

 

Dijous, dia _26_ de març 

MATÈRIA TASCA 

    RELIGIÓ 
 Cantar la cançó de la Quaresma: S’enviarà pel WhatsApp a la 

mare delegada. 

  ENTUSIASMAT 

 

  JOC LLIURE  Jugar i divertir-se amb els joguets de casa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5xeC1uexiGw
https://www.youtube.com/watch?v=5xeC1uexiGw
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
https://youtu.be/oEkQfrjbo7E


  
 

 

Divendres, dia _27_ de març 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

Parlar de com ens organitzarem per fer les tasques de casa. 

Ens farem una foto fent el nostre llit i després descriurem el que 

veiem. 

TREBALL DEL 

DIA 

Psicomotricitat fina : Fer amb plastilina xurros llargs i curts per a 

després formar el número cinc. 

JOC SIMBÒLIC Jugar  amb la cuineta, la perruqueria, les nines.. 

 

 

 RECORDEU TOTS ELS DIES, FER LA RUTINA DEL CONTE ABANS DE 
DORMIR.  

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT EL MEU CORREU 

monica@cdstana.com 

Salutacions i molts ànims!! 

 


