
  
 

TREBALL PER A  4a  D’INFANTIL 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 30 de març 

MATÈRIA TASCA 

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

MATEMÀTIQUES 

Fer agrupacions d’objectes fins a 9, que els xiquets/es els          
compten i escriguen en un paperet quants hi ha. Si no saben            
fer la grafia del número corresponent, que compten i els pares           
els ajudem a escriure el número i ells el copien. 

Poden agrupar: llegums, pasta, colorets, fruita, culleres,       
gomes, clips, gots.... 

Joc del tresor.*Joc del Tresor 
 

MÚSICA Gaudeix d’aquesta audició musical: música clàssica alegre. 

 

Dimarts dia 31 de març 

MATÈRIA TASCA 

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

LECTOESCRIPTURA Buscar imatges o objectes de casa, dir el seu nom i picar amb             
palmes les síl·labes que tenen. Discriminació de síl·labes.        
Remarcant el so de les lletres.  

Escriure el seu nom i cognoms i copiar alguna paraula fàcil           
d’un conte amb lletra majúscula. 

Fitxa 2 

ANGLÉS 
Experiment challenge! 
Mira el vídeo per a comprendre la importància de rentar-se les           
mans per prevenir el virus. 
 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14LHiV7Si8rK7wCr8qyYjuThM_GKBtjSB
https://www.youtube.com/watch?v=Ys53n3ARJLE
https://drive.google.com/file/d/1eDO67RFyXGGjN_gG0GT9P6CRntu7VrBA/view?usp=sharing
https://youtu.be/A-30jb_vJUM


  
 
Dimecres, dia 01 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

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

TREBALL 
D’ATENCIÓ 

Activitat: fer un muntó d'objectes o aliments menuts, com per 
exemple, cigrons, llentilles, arròs i macarrons, tots barrejats. Els 
xiquets/es hauran de separar-los i classificar-los dins de potets. 
No posar-ne massa, perquè no resulte costós  
Fitxa3 

CONTE Mira este cuento sobre El valor de los amigos 

 

Dijous, dia 02 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

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

ANGLÉS 

Recordem les parts del cos que intervenen amb els 5 sentits. 
vista, oïda, olfacte, gust i tacte.Farem un mapa conceptual dels 
5 sentits, hi ha llibertat per a ser creatius. Elaboreu la vostra 
proposta amb l’ajuda d’algun adult. 
Activitat dels sentits 1  
Activitat dels sentits 2 
Activitat dels sentits 3 

PLÀSTICA 

Dibuix del coronavirus, com te l'imagines?: fes un dibuix amb el 
llapis i després pinta’l molt bonic amb els colorets o els 
retoladors. També pots pegar retalls de revistes i papers de 
colors. Lluirà fantàstic. Artista! 

 

Divendres, dia 03 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

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

PSICOMOTRICITAT 

Exercicis de psicomotricitat: 

● Caminar de puntetes i de talons per tot el corredor i més. 
● Gatejar contant fins al 20. També cap enrere. 
● De peu parats, braços en creu, girar cap a un costat i cap 

a l’altre. 
● Llançar una pilota a una paret i agafar-la al retorn. 
● Portar un objecte amb una mà, braç estirat i caminar 

sense que caiga a terra. Repetir amb l’altre braç. 

https://drive.google.com/open?id=1dLdAJmpBX8BqxvUWmHWDRD5QfutYJSzw
https://www.youtube.com/watch?v=xBMFyuDKRa4
https://drive.google.com/file/d/1VeRSscBepmoA112LiX4rVEiAS7z2zP4-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VponsVyRz6KVFUyGWlmWhByulxqvR1Cd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VqWx9vpeT0pFDchc6uHJCQ5jKY-XnXG9/view?usp=sharing


  
 

PEL·LÍCULA / 
DOCUMENTAL 
INFANTIL 

Gaudeix d’este documental dels mags de la pluja amb Narigota. 

 
 

 

TOTS ELS DIES FARAN L'HORA DEL CONTE.  

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT EL        
MEU CORREU ELECTRÒNIC. 

 rosa@cdstana.com 

Salutacions i molts ànims!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rPbTMCdSSAo
mailto:rosa@cdstana.com

