
  
 

TREBALL PER A  3 Anys  D’INFANTIL 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 30 de març 

MATÈRIA TASCA 

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

ENTUSIASMAT 

Fer el “conteo” dels números del 0 al 10 com us vaig explicar             
en el vídeo. Després en un full escriure 0-1-2-3-4-5.  
Si el xiquet necessita ajuda, l’adult farà primer el número en           
retolador groc i després el xiquet/a el repassarà. 

MÚSICA 

Zumba en família . ( Fer la primera cançó que dura 2 minuts)            
Aquesta activitat la ballarem amb la persona que estiga amb          
nosaltres i després de ballar-la ens farem preguntes: 
- Com m’he sentit? 
- Estic relaxat/relaxada? 
- Estic content/a? 
- Estic trista 
- Estic enfadat/enfadada? 

 

Dimarts dia 31 de març 

MATÈRIA TASCA 

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

PSICOMOTRICITAT 
FINA 

Material: botelles i gomes elàstiques. El joc consisteix en fer          
que els xiquets envolten el pot amb totes les gomes          
elàstiques que puguen.  

 

ANGLÈS 

A la classe d’avui treballarem algunes de les rutines que fem 
a la classe d'anglès, començarem amb: 
CANÇÓ: WHAT’S YOUR NAME?  



  
 

Per últim avui recordarem el nom dels colors. 
CANÇÓ: I SEE SOMETHING BLUE  
En aquesta última cançó podem jugar a buscar coses per 
casa a la vegada que ho diu a la cançó.  

 

Dimecres, dia 1 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 
Rutines diàries : oratge,dia, mes (comptarem amb els dits i ens 
fixarem que hem afegit un dit més, perquè estem en el mes 
número 4 ---Abril). Diàleg tasques de casa 

ANGLÈS 

A la classe d’avui treballarem algunes de les rutines que fem  a 
la classe d'anglès, començarem amb: 
CANÇÓ: WHAT’S YOUR NAME?  
Continuem amb els sentiments: happy and sad.  
CANÇÓ: HOW ARE YOU TODAY? 
Hui recordarem els noms dels membres de la família, utilitzant 
aquesta cançó 
CANÇÓ: FINGER FAMILY 
CANÇÓ: BABY SHARK 

PSICOMOTRICITA
T GROSSA Qui sóc? joc de mímica. El xiquet/a representarà algun animal 

 

Dijous, dia 2 d’ abril 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA Rutines diàries: oratge, dia, mes,any. Diàleg tasques de casa 

ENTUSIASMAT 



  
 

PSICOMOTRICITA
T GROSSA 

Dansar pel passadís: estem en un “passe” de models i els 
xiquets/etes han de disfressar-se amb qualsevol cosa imitant les 
top models. Pot haver un muntó de roba on s'agafen 
complements ràpidament. Es puntuarà l’originalitat i l’elegància. 
(En  aquesta activitat s’enviaran fotos per  correu a la mestra 
tutora. Si podeu el xiquet/a ha de dir de què va disfressat) 

 

Divendres, dia 3 d'abril 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA Rutines diàries: oratge,dia,mes,any. Diàleg tasques de casa. 

TREBALL DEL 
DIA 

Pintar 
aquest unicorn amb els colors de l’arc de Sant Martí. Posar-ho 
en la finestra amb  frase : “ JUNTS PODEM” 

JOC SIMBÔLIC Jugar amb les nines, perruqueria, metges, mecànic... 

 

 

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!! 

 



 






