
  
 

TREBALL PER A  4 ANYS D’INFANTIL 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 11 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 
Rutines del dia: oratge, dia, mes, any, estació de l'any. Diàleg 
al voltant de les tasques del dia. Estem a la primavera, quina 
estació és? 

MATEMÀTIQUES 

¡Mira que cuento y vídeo más divertido de nuestros amigos 
los Ematis! Encuentran formas geométricas en la playa. ¿Les 
ayudas tu a encontrarlas? 
¡Ahora puedes hacer esta ficha tan fácil de simetrías! 

CONTE/DOC. 
Conte: El princep no dorm. 
Narigota: documental sobre el agua. CARASUCIA 

 

Dimarts dia 12 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

Rutines del dia: oratge, dia, mes, any, estació de l'any. Diàleg 
al voltant de les tasques del dia. A la primavera apareixen 
diferents “bitxets”, per exemple el mosquit. Anomena altres 
“bitxets” que conegues. 

LECTOESCRIPTURA 

Amb l’ajuda dels teus papis pots fixar-te amb els dibuixos 
d’aquesta fitxa  i escriure les lletres que no hi són. Vinga 
pensa un poquet, que tu ho saps! 

ANGLÈS 

My favourite Toy 

1.Actividad digital (Ordenador/tablet/smartphone) 
 
ENLACE: ACTIVIDAD 
 
1. Escuchar audio. 
2. Crear sus propias flashcards las pueden dibujar en digital o 
imprimir y dibujar en papel. 
3. Circuito llevar a Kelly a su casa. 
4. Escuchar y repetir dónde está la pelota top/bottom. 
5. Escucha y arrastra la pelota Near/far. 
6. Ver vídeo y decir cual es el juguete favorito. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K851gOYea1E
https://drive.google.com/open?id=1uhizDyEMFSX0CdCQ_Ek-i-Ru_miUHPhm
https://drive.google.com/open?id=1GMDyb58Qo5a7_0loYphXQzR1j0lvYuzA
https://drive.google.com/open?id=1aDSHhZ2gVADm8fxL18KJcMDqk-e-kM2r
https://www.youtube.com/watch?v=9xAbjjrWuSY
https://www.youtube.com/watch?v=stMtckwSjL0
https://www.youtube.com/watch?v=4jVSaapPujY
https://drive.google.com/open?id=1IUCTsfDc0RahSe12mq8sIumTYd1p2sfj
https://view.genial.ly/5e7b5bc02263100e13e0f361


  
 

Dimecres, dia 13 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

Rutines del dia: oratge, dia, mes, any, estació de l'any. Diàleg 
al voltant de les tasques del dia. 
Canción de las hormigas. 

MATEMÀTIQUES 

Vamos a contar, rodea en cada colección dónde hay más 

elementos. Ficha: Más -menos 

Ahora, observa bien y orden a qué va primero. 

TREBALL DEL 

DIA 

Anem a buscar quin element és l'intrús en cada fila de les que 

tenim en la fitxa i després l’encerclarem o el direm.  

Primer nomenarem que hi ha en la fila i després pensarem quin 

és l’intrús, és a dir, quin és el què no té res a veure en els 

demés i raonarem el perquè. 

 

Dijous, dia 14 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

Rutines del dia: oratge, dia, mes, any, estació de l'any. Diàleg 
al voltant de les tasques del dia. 
 

LECTOESCRIPTURA 

Ja saps que estem a la primavera, al teu voltant està ple de 

colors, olors, formes, textures i ara ja pots eixir a passejar. Fixa't 

bé en el món que t’envolta, Que bonic, veritat!, l’hem de cuidar 

entre tots! Els gira-sols són unes flors grans de color groc i les 

maduixes tenen un color roig intens, fes la fitxa seguint les 

indicacions. ESCRIU O CÒPIA paraules en un full. 

ANGLÈS 

TOYS Vocabulary 
 

SHOW & TELL 

VIDEO: toys2 
 

Busca tu juguete favorito y explica a tu familia por qué es el que 

más te gusta. ¿Puedes decir sus colores en inglés? 

Los oyentes pueden hacerte preguntas. De eso se trata un 

show & tell. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AzXgPWSaLfs&list=PLRC5tXHE2iECZ2T3bxxvRCwywSg3npmmz&index=8
https://drive.google.com/open?id=1kvOzXJDJIhRy6lF9zzyK-XtAxvXHw3Hx
https://drive.google.com/open?id=1PvOjgbxwngx4vBpJqi3BJlc0Uc05_dHI
https://drive.google.com/open?id=17fA2xiYi-40uyTSMZoRcolYjhMOkudGA
https://drive.google.com/open?id=1M4ALSB7eJOYYfy8TQ-ZrQXmiUQR2_gYD
https://www.youtube.com/watch?v=3mlEOISTIl8


  
 

Divendres, dia 15 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 
Rutines del dia: oratge, dia, mes, any, estació de l'any. Diàleg 
al voltant de les tasques del dia. 
Saber més sobre La Primavera 

PSICOMOTRICITAT 

Coreokids en Familia 1 con la 

música de Diverplay- El baile del 

cuerpo-congelado - hip hop y más. 

Joc de pescar taps amb dos 
palets. 
 

PLÀSTICA 

Fes el teu autoretrat i 

el penges a la teva 

habitació, també pots 

fer el dels teus pares 

i germans. 

 

 

TOTS ELS DIES FARAN L’ HORA DE LECTURA DE CONTE. 

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT EL MEU CORREU   

rosa@cdstana.com 

Salutacions i molts ànims!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G7vhI54Y-HE
https://www.youtube.com/watch?v=nmNxet_OkjM
https://www.youtube.com/watch?v=nmNxet_OkjM
mailto:rosa@cdstana.com

