
  
 

 

TREBALL PER A  3 ANYS  D’INFANTIL 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns, dia 18 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

Rutines diàries: oratge, dia, mes, any. Diàleg: les tasques de 
casa. 
Fer un dibuix del cap de setmana. 

 
Rutines per a l’eixida al carrer : Com sabeu ara ja hem passat 
de fase, però no és moment per a relaxar-se. Recordeu 
llavar-se les mans abans i després d’eixir de casa, mantindre 
la distància de seguretat, no tocar-nos el nas, la boca i els 
ulls, fer cas SEMPRE a l’adult que va amb nosaltres. 
Escoltarem un altra cançó de vocals : Babaclub cançó de les 
vocals 

     ENTUSIASMAT 

Aquesta setmana treballarem amb problemes orals. L’adult 
que està treballant amb el xiquet/a li farà les preguntes i el 
xiquet respondrà el que està amb lletra negreta. Si els costa 
respondre els podeu ajudar amb els dits de la mà  
representant el que digueu, exemple: “tiene 3 manzanas” -
tres dits i “se come una” -amaguem un dit. Ho direm en 
castellà, perquè en Entusiasmat es treballen les 
matemàtiques en castellà. 

https://www.youtube.com/watch?v=0PDzcEKxhZE
https://www.youtube.com/watch?v=0PDzcEKxhZE


  
 

 

TREBALL 
D’OBSERVACIÓ 

 
Busca i envolta la nina que no té ulls amb botons. Escriu 
darrere de la fitxa el teu nom i intenta escriure el cognom. 

 

Dimarts, dia 19 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

Rutines diàries: oratge, dia, mes, any. Diàleg: les tasques de 
casa. 
Rutines per a l’eixida al carrer: Com sabeu ara ja hem passat 
de fase, però no és moment per a relaxar-se. Recordeu 
llavar-se les mans abans i després d’eixir de casa, mantindre 
la distància de seguretat, no tocar-nos el nas, la boca i els 
ulls, fer cas SEMPRE a l’adult que va amb nosaltres. 
Escoltarem la cançó de les  vocals i escriurem les 5 vocals 
(A_E_I_O_U) cadascuna d’un color diferent  : Babaclub cançó 
de les vocals 

TREBALLEM LES 
SÈRIES 

Pintarem el cuc seguint la sèrie 
de tres colors:  roig-blau-
groc,roig-blau-groc… Recordeu 
que a partir d’ara escriurem 
sempre darrere de la fitxa el 
nostre nom i qui puga nom i 
cognoms. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0PDzcEKxhZE
https://www.youtube.com/watch?v=0PDzcEKxhZE


  
 

 

ANGLÈS 

SHAPES QUIZZ! 
 
1. Escoltem i repetim el 

vídeo: 2D Shapes 
2. Juguem! Fes a terra 4 

seccions diferents. Pots 
utilitzar cinta de color, 
pals d'escombra, o el 
que necessites. Després 
busca per casa diferents 
objectes i classifica'ls 
segons la forma 
geomètrica. 

 

 

Dimecres, dia 20 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

Rutines diàries: oratge, dia, mes, any. Diàleg: les tasques de 
casa. 
Rutines per a l’eixida al carrer: Com sabeu ara ja hem passat de 
fase, però no és moment per a relaxar-se. Recordeu llavar-se 
les mans abans i després d’eixir de casa, mantindre la 
distància de seguretat, no tocar-nos el nas, la boca i els ulls, 
fer cas SEMPRE a l’adult que va amb nosaltres. 
Escoltarem la cançó. L’adult escriurà el nom seu amb majúscula 
i el xiquet/a haurà d’envoltar les vocals amb colors diferents  : 
Babaclub cançó de les vocals 

ANGLÈS 

STORYTELLING! 

 

Reading time. Llibre interactiu. 

ENLLAÇ: Chiken, pig, cow 

→ Joc del conte: book game 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ocvvov72_kc
https://www.youtube.com/watch?v=0PDzcEKxhZE
https://www.tumblebooklibrary.com/book.aspx?id=6840
https://www.tumblebooklibrary.com/H5GamePlayer.aspx/match-the-sentence?ProductID=7251&game=%2FH5Games%2FMatchSentence%2FTBLEN%2FChickenPigCowSentenceGame.json


  
 

 

PSICOMOTRICITAT 

FINA  

( Seqüència 

temporal) 

 

 Escoltem la cançó: Rentem les dents 

Retallem els dibuixos de la xiqueta llavant-se les dents i els 

peguem dins del quadre seguint l’ordre cronològic.  

 

 
 

Dijous, dia 21 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

Rutines diàries: oratge, dia, mes, any. Diàleg: les tasques de 
casa. 
Rutines per a l’eixida al carrer : Com sabeu ara ja hem passat 
de fase, però no és moment per a relaxar-se. Recordeu llavar-
se les mans abans i després d’eixir de casa, mantindre la 
distància de seguretat, no tocar-nos el nas, la boca i els ulls, 
fer cas SEMPRE a l’adult que va amb nosaltres. 
Escoltarem la cançó. L’adult escriurà el nom seu amb majúscula 
i el xiquet/a haurà d’envoltar les vocals i mirar si hi ha alguna 
vocal que es repetisca (Ex: MÓNICA,  el xiquet/a diria que no, 
però SANDRA el xiquet/a diria que hi ha dos A), escriurem les 
vocals que s’han repetit al nom .  Babaclub cançó de les vocals 

 ENTUSIASMAT 
 Mesura: Envolta la palleta més curta de cada conjunt. Si has 

acabat prompte i vols més , compta quants gots hi ha. 

https://www.youtube.com/watch?v=6OVCoVrX7DQ
https://www.youtube.com/watch?v=0PDzcEKxhZE


  
 

 

 

PSICOMOTRICITAT 

GROSSA 

Aquesta setmana anem a fer una activitat molt fàcil. Pujarem 

una escala comptant del 0 al 10 i la baixarem comptant del 10 al 

0. 

 

 

Divendres, dia 22 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 

Rutines diàries: oratge, dia, mes, any. Diàleg: les tasques de 
casa. 
Rutines per a l’eixida al carrer: Com sabeu ara ja hem passat de 
fase, però no és moment per a relaxar-se. Recordeu llavar-se 
les mans abans i després d’eixir de casa, mantindre la 
distància de seguretat, no tocar-nos el nas, la boca i els ulls, 
fer cas SEMPRE a l’adult que va amb nosaltres. 
Com avui ja és divendres ens toca preparar el nostre cos per al 
cap de setmana. Descansar i divertir-nos per a poder  agafar 
forces per a la propera setmana. 
Zumba per a moure el nostre cos. 
 

TREBALL DEL 

DIA 

Hui en esta fitxa anem a punxar 

línies rectes, inclinades i corbes 

amb l’estoreta i el punxó . Primer 

les resseguirem amb el dit seguint 

la direcció de les fletxes i després 

ho farem amb el punxó . Podeu 

practicar també estes línies amb 

sal, farina, arena… 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://drive.google.com/file/d/1RnPnOw2WAnav4UvaYvAI7WG078cf9fRZ/view?usp=sharing


  
 

 

JOCS 

TRADICIONALS 

“ La gallineta cega”: un dels jocs de sempre! . Només 

necessiteu un mocador gran per tapar els ulls, us en recordeu? 

Un participant té els ulls tapats i la resta es col·loquen al voltant 

formant un cercle i li canten: “Gallineta cega, què has perdut?” i 

el del mig respon: “Una agulla i un canut”, la resta diu: “ dóna 

tres voltes i els trobaràs”. El del centre dóna tres voltes sobre si 

mateix per desorientar-se i camina cap a algun dels seus 

companys amb els braços estesos, i ha d’endevinar qui és 

només tocant -lo.  

 

 

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

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT  AL MEU CORREU  

monica@cdstana.com 

Salutacions i molts ànims!! 

 

 

mailto:guillermo@cdstana.com

