
  
 

TREBALL PER A 4a  D’INFANTIL 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns, dia 18 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: Saludo amable! 
Joc de les analogies: targetes. 

  MATEMÀTIQUES 

Repasa cada día el conteo con los deditos de las dos manos 
tal como lo hacíamos en la clase, primero una mano desde el 
1, empezando por el dedo pulgar y después el 6 que es el 
otro dedo pulgar hasta llegar al 10. Practica también 
descendiendo del 10 al 0, bajando los dedos de las 2 manos. 
Completa la serie numérica y colorea los dibujos que hay. 

   CONTE/DOC. 
Mira el conte de la caputxeta vermella. Ara pots retallar i 
ordenar les seqüències del conte i també tens les titelles per 
a contar tu el conte a la teua família. 

 

Dimarts dia 19 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 : ¡Lávate bien las 
manos! 

  LECTOESCRIPTURA 
Juga al joc de les analogies amb aquestes targetes. 
Pots completar les lletres que falten en aquestes paraules? 

      ANGLÈS 

Look, listen and repeat!  
 
Seguimos trabajando el vocabulario relacionado con las 
rutinas diarias y de los juguetes. 
 
Actividad 1. Página 135 del libro de Flash Fox. Hay un audio 
y un pequeño vídeo. Podéis acceder en la versión online. 
ENLACE: AMCObook 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FboLHk61g0g
https://drive.google.com/open?id=1D0IizjecxjFdMaAbEfRfmUjG7t-FoHqk
https://drive.google.com/open?id=17neUvWz9GPEOI62QPdJlvdN52dOx5VtD
https://www.youtube.com/watch?v=0MsMYmPeZD4
https://drive.google.com/open?id=1RTZOJJ-_i91Z-pmpzxLAOHzxSgs9QbJz
https://www.youtube.com/watch?v=FboLHk61g0g
https://drive.google.com/open?id=1D0IizjecxjFdMaAbEfRfmUjG7t-FoHqk
https://drive.google.com/open?id=1fXG9ckK0B_5lJjrjUW-xFDjw5sDcXGVK
https://ws.amco.me/school#130


  
 

 
Actividad 2. Check list. Revisa tus rutinas diarias. ¿Qué 
cosas hago y cuáles no? Pon un “tick” en las tareas que 
realices durante el dia.  
ENLACE descargable: Check list  
 
*Si eres más creativo… Propuesta para hacer con ayuda de 
algún adulto: ENLACE: Check list 2 
 

 

Dimecres, dia 20 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ASSEMBLEA 
Rutines del dia: oratge, dia, mes, any, estació de l'any. Diàleg 
al voltant de les tasques del dia. Cançó: L’arc de sant Martí! 

MATEMÀTIQUES 

Cuenta cuántos objetos hay de cada y escribe el número. 

Aquí hay muchos conejitos, agrúpalos de tres en tres 

rodeándolos con el color que más te guste. 

TREBALL DEL    

        DIA 

Anem a dibuixar un mussol i un gos fixant-nos amb atenció en 

els passos que hem de seguir. Després els pintarem com més 

ens agrade. Segur que us queden molt bé! 

 

Dijous, dia 21 de maig 

MATÈRIA TASCA 

   ASSEMBLEA 
Rutines del dia: oratge, dia, mes, any, estació de l'any. Diàleg 
al voltant de les tasques del dia.Cançó: Viatjant per tot el món! 

LECTOESCRIPTURA 

Fem un poc de grafomotricitat. Ajuda-li al pirata a dibuixar bé les 

ones del mar i després acoloreix tot perquè es quede ben bonic!  

Ara anem a activar l’atenció, a veure si pots trobar la part que li 

falta a la imatge. Segur que sí! 

https://drive.google.com/open?id=18EG5JXP5nihNeSzIANrRhY_7-wPlB-8p
https://drive.google.com/open?id=1YyAW8uLj6-m7uQ2ceypvYuhhz75O6XdD
https://www.youtube.com/watch?v=avpkt-PKu7Q
https://drive.google.com/open?id=1BUVXanhlDsN_FsDcQgub011aO1vjKNIA
https://drive.google.com/open?id=1OW3KDa8cdIk2G9QwlV01UyQVJ3sgRc06
https://drive.google.com/file/d/1S6WOIjICD-e_xYZgr7cjyCkMYkwVlRYp/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=cFwx2gUCmVQ
https://drive.google.com/open?id=1R5lTSFAnvb_NlPIJIkBZOF3a9_iyO7ca
https://drive.google.com/open?id=1OFkXYdJiL4PrQh5F40E75PZeXiRxRPoH


  
 

      ANGLÈS 

 

STORYTELLING 

 

Enlace: ebook 

 

 

Divendres, dia 22 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: ¿Para qué sirven las 
emociones? 

PSICOMOTRICITAT 

CEMEDETE: 

● De peu pujant els talons comptar fins a 10. 

● De puntetes comptar fins a 10. 

● Botar amb els peus junts, avant i arrere. 

● Botar obrint i tancant les cametes. 

● Aguantar amb un peu (pata coixa) comptant fins a 10 i 

canviar de peu. 

● Gitats a terra, alçar-se 3 vegades. 

● Marxar com si forem soldats. 

● Caminar com els gats a 4 potes, cap avant i cap enrere. 

● Botar des de dalt d’una cadira 3 vegades.... 

    PLÀSTICA 

Repte artístic: volem que els alumnes facen una foto bodegó 

d'alguna fruita o verdura o com vulguen i que ens l'envien al 

correu o whatsapp. Poden veure a l’enllaç molts exemples. 

 

 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.tumblebooklibrary.com/book.aspx?id=4663
https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw
https://drive.google.com/open?id=14QaHtdvDodG4Rqg6Lz7x6j5YrlxYYRPI
https://drive.google.com/open?id=14QaHtdvDodG4Rqg6Lz7x6j5YrlxYYRPI
mailto:rosa@cdstana.com

