
BON DIA FAMÍLIES D’INFANTIL 

 

 
 
 
 
 
 
 
Continuem amb els meets, aquesta setmana amb la Sue!! 
 
Us esperem! 
 
 
 
DILLUNS 25: P3B POLICIES      meet.jit.si/PRESENPOLICIES  
 
DIMARTS 26: P5B MAGS           meet.jit.si/PRESENMAGS 
 
DIMECRES 27: P4 MÚSICS        meet.jit.si/PRESENMUSICS 
 
DIJOUS 28: P3A PASTISSERS   meet.jit.si/PRESENPASTISSERS 
 
DIVENDRES 29: P5B EXCURSIONISTES  meet.jit.si/PRESENEXCURSIONISTES 
 
 
 

P-3 
MATES : 

1. Seguirem treballant les formes geomèstriques que ja coneixes (rodona,         
quadrat i triangle). Per aquesta setmana et proposem un joc, hauràs d’obrir el             
següent enllaç on hi ha blocs lògics. Hauràs de buscar una figura            
determinada tot demanant al pare o a la mare que et diguin consignes             
positives i, si ho vols fer més difícil, també consignes negatives. Pots            
començar el joc demanant només una consigna (mida, color o forma) i a             
mesura que vagis avançant podeu afegir dues i després tres consignes. El joc             
també es fa més difícil quan més consignes es demanen. 
Blocs lògics 
 

https://meet.jit.si/PRESENPOLICIES
https://meet.jit.si/PRESENMAGS
https://meet.jit.si/PRESENMUSICS
https://meet.jit.si/PRESENPASTISSERS
https://meet.jit.si/PRESENEXCURSIONISTES
https://drive.google.com/file/d/1CvvKHj5PhEtzzYwAIOyytPgThQNWvhRj/view?usp=sharing


Exemples de consignes: 
 

CONSIGNES Positives Negatives 

1 consigna - Busca un triangle. 
- Busca una figura que    

sigui gran 
- Busca una figura que    

sigui de color blau 

- Busca una figura que    
no sigui quadrada. 

- Busca una figura que    
no sigui groga. 

- Busca una figura que    
no sigui gran. 

2 consignes - Busca una rodona   
petita. 

- Busca una figura gran i     
vermella. 

- Busca una figura   
quadrada i groga. 

- Busca una figura que    
no sigui triangle ni    
gran. 

- Busca una figura que    
no sigui petita ni blava, 

- Busca una figura que    
no sigui rodona ni    
vermella. 

3 consignes - Busca una figura   
groga, rodona i gran. 

- Busca una figura   
petita, vermella i   
quadrada. 

- Busca una figura   
triangular, petita i   
blava, 

- Busca una figura que    
no sigui rodona, però    
sí blava i gran. 

- Busca una figura que    
no sigui vermell ni    
petita, però sí rodona. 

- Busca una figura que    
no sigui groga, ni    
rodona, ni gran.  

 
2. Et proposem també seguir treballant les seriacions, En el següent enllaç teniu            

un joc interactiu per poder fer seriacions. 
Joc de seriacions 
 

 
LECTO: 

1. Aquesta setmana et proposem acabar de repassar la vocal A. Relacionat           
amb el tema de la granja, has de buscar i encerclar les A que trobis. També                
hauràs de repassar el traç de la A gran i pintar els animals de la granja. 
La vocal A 

 
2. A continuació, et posem un enllaç d’endevinalles d’animals de la granja. A            

veure si ets capaç d’encertar el nom de l’animal que s’amaga al darrere. 

https://clic.xtec.cat/projects/enserie/jclic.js/index.html
https://drive.google.com/open?id=16dLlTWbn-aUunKkBeG3YxHHQ5KRTU2P7


 
 
GRAFO: 
Et demanem que agafis un foli o una cartolina i amb pintura, colors o retoladors facis                
alguna composició amb els traços treballats al llarg d’aquest curs. Et fem memòria             
de quins són: vertical, horitzontal, en forma de L, creu, inclinats (/ \) i aspa (X). Fes                 
volar la teva imaginació i ens pots passar alguna foto per ensenyar-nos com de              
bonic t’ha quedat. 
 
També et proposem, si vols i et ve de gust, imprimir aquesta granja i repassar els                
diferents traços que hi surten amb retolador i pintar-la dels colors que prefereixis.             
seguríssim que et queda ben bonica! 

La granja 
 
MEDI: 

1. Ja estem acabant el tema de la granja i hem pensat que podries construir-ne              
una amb l’ajuda dels papes. Pots utilitzar oueres, capses de cartró, bricks de             
llet, tubs de cartró de paper de WC o de cuina, capses de formatgets,              
ampolles de plàstic, pintura, paper, etc. Els pots pintar i decorar com vulguis!             
Et donem algunes idees a veure si t’agraden i et ve de gust construir la teva                
pròpia granja. T’animes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mira el conte de La rateta presumida que hi ha en el següent enllaç, a veure                
quants animals de la granja reconeixes: 

https://www.slideshare.net/MarianaNavarroHe/endevinalles-animals-de-la-granja
https://drive.google.com/open?id=16YuhJ-jdeni1QEflLau8_TxXddEyOu4p


La rateta presumida  
 
PLÀSTICA: 

1. Et proposem fer una ovella com aquesta de la imatge inferior. Necessitaràs,            
un foli, colors (negre i vermell), cola i cotó fluix. Primer pots demanar als              
pares que et dibuixin la silueta de l’ovella o bé que la imprimeixin en el               
següent enllaç. 
Ovella per pintar 
A continuació, hauràs de pintar la cara i les potes de l’ovella. Finalment,             
hauràs d’enganxar-li trossets de cotó fluix pel cos. 

 
 
 

2. Et proposem una segona activitat plàstica, es tracta de fer una titella d’un             
granger o d’una grangera. Escull el dibuix que més t’agradi o si vols els pots               
fer tots dos. Pinta el dibuix, després el pots provar de retallar pel voltant o               
demanar que te’l retallin els pares. Tot seguit, enganxes una canyeta o un pal              
de polo al darrera i ja tens la teva titella preparada.  
Titella de granger/a 

 
 
ENGLISH: This week we will remember some of the songs that we do in class. You                
have to choose only one of the three songs I propose to you and send me a video!                  
You can sing and dance! Let’s enjoy it! Remember to send me your videos in:               
sdemiguel@presentarenys.net 
 
 

- Head, shoulders, knees and toes 
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 

- Skidamarink - I love you 
https://www.youtube.com/watch?v=DHbO3cZhFbA 

- Five little monkeys 

https://www.youtube.com/watch?v=p9XAM0rUIyw
https://drive.google.com/file/d/1riM6NLsNDAQCrQfoSpnUFlds4DdAMnut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1obFufNTUuDyQFlwcxsrJDkxEqsXqUmDP/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=DHbO3cZhFbA


https://www.youtube.com/watch?v=_pRtNLj_-yY 
 

 

MÚSICA: 

Aquesta setmana us proposo una activitat de creativitat que consisteix en           
transmetre els sons que el nen/a sent auditivament en un dibuix.  

Precisament, això és el que va fer Antonio Vivaldi però a l’inrevés, ja que ell es va                 
inspirar en un paisatge per crear una peça musical anomenada Les quatre            
estacions. Nosaltres, doncs, ens basarem en la música de Vivaldi per intentar            
recrear els paisatges amb els quals ell es va inspirar.  

Els passos a seguir serien: 

- Posar un dels vídeos en el qual hi ha imatges que poden motivar el nen/a. 

- Donar-li paper i colors i, intentar recrear un paisatge segons el que sent i veu. 

Aquí us proporciono les quatre estacions separades i vosaltres podeu triar quantes            
en voleu fer.  

 
Tardor: 
https://www.youtube.com/watch?v=rLJ9Ev41_sk 
 
Hivern: 
https://www.youtube.com/watch?v=omvyNmfuC-g 
 
Primavera: 
https://www.youtube.com/watch?v=ffldeFvGDcM 
 
Estiu: 
https://www.youtube.com/watch?v=f_pjH2b808w 
 
 

 
P-4 
MATES : 
Aquesta setmana podriem fer una seriació per decorar la closca d’un cargol (per             
dibuixar una closca de cargol fem servir el traç de l’espiral). Podeu utilitzar diferents              

https://www.youtube.com/watch?v=_pRtNLj_-yY
https://www.youtube.com/watch?v=rLJ9Ev41_sk
https://www.youtube.com/watch?v=omvyNmfuC-g
https://www.youtube.com/watch?v=ffldeFvGDcM
https://www.youtube.com/watch?v=f_pjH2b808w


materials per poder fer-ho: gomets, peces de plàstic, botons, papers de seda papers             
de xarol,... 
Recordeu que una seriació és la repetició d’uns elements seguint un ordre; així             
doncs, utilitzeu el material que més us agradi però tenint en compte l’ordre (pex:              
botó vermell-botó verd-botó groc-botó vermell-botó verd-botó groc…). 
Aquí us deixo uns exemples i la làmina del cargol per poder imprimir-la. Si no teniu                
impresora podeu demanar als pares que us ajudin o podeu intentar vosaltres            
dibuixar l’espiral de la closca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cargol 
 
 
A P4 l’última forma geomètrica que treballariem seria la forma òval. A l’escola ja vam               
explicar que el zero té forma d’òval i la lletra O té forma de cercle. Has d’aprendre a                  
veure’n la diferència perque de vegades es confonen. 
T’animo a fer algunes feinetes per tal d’aprendre a fer correctament el seu traç i a                
diferenciar-lo d’altres formes geomètriques que ja coneixes. 

1.Per fer bé el traç us deixo aquestes dues làmines. A la part de sota de la                 
làmina hi ha espai perquè vosaltres proveu de fer més òvals. 
 
Oval 1 
Oval 2 
 

2.Penseu en coses i objectes que tinguin la forma d’òval i si les teniu per casa                
poseu-les totes juntes en un espai. Després penseu en objectes que tinguin la forma              
de cercle i poseu-les juntes en un altre espai. Mireu les diferències. Aquí us ensenyo               
exemples de formes òval a veure si us ajuda una mica. 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1s1f1Fp66PM48q_TXx5T60GaZ9Bh6jYjr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mKGk-5YED8IYU_EKyuX0B0wOBY6WnB0d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KMN8u2UrBr0JlZSJsBQdtbGFaaQzCAz_/view?usp=sharing


 
 
 
 
 
 
 
 
LECTO: 
Aquesta setmana us proposo continuar treballant la P i fer memòria d’altres lletres             
que ja hem après. Per fer-ho proposo dues activitats diferents: 

1. En aquestes dues feines haureu d’esbrinar i escriure quina vocal falta. 
Feineta 1 
Feineta 2 
 

2. En aquestes dues feines haureu de relacionar la paraula amb la imatge.            
Primer amb els papes podeu fer el joc d’intentar mirar la imatge i buscar junts               
la paraula, o a la inversa, intentar llegir la paraula i buscar la imatge. Això               
amb totes les paraules. Després, sols, podeu intentar fer el mateix a veure             
quantes en sabeu. Finalment, amb un llapis pots fer les fletxes que relacionin             
paraula amb imatge. 
Feineta 1 
Feineta 2 
 

 
 
 
 
 
GRAFO: 
Aquesta setmana a grafo et proposo que facis un dibuix utilitzant els diferents traços              
que hem anat aprenent. Aquí tens exemples dels traços perquè et serveixin de guia.              
Disfruta, sigues imaginatiu/va i si vols enviem el dibuix perquè el pugui veure!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1QnFN1bC0fESX6jy7lvoGOeAfBJ6ovnM1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V7ZrGjfVJpi1XRCX8SKAF-bNuf7Yz4A8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uUMcrTxrXyZUP_oilz61epgWmx1R-JRr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xlm6nM5TU-gxjiwn38f1rgBRBjd4esb-/view?usp=sharing


 
 
 
 
 
 
 
MEDI: 
Fins ara hem treballat per separat els animals terrestres, els aquàtics i els aeris.              
Aquesta setmana us proposo que entreu en aquests enllaços i disfruteu del món             
animal. 
 
https://images.app.goo.gl/vvvv69JDsmynh9wn8 
Endevinalles  
ENDEVINALLES INFANTILS ELS ANIMALS D'ÀFRICA  
  
 
 
PLÀSTICA: 
Us proposo per aquesta setmana fer una manualitat dedicada als animals. Per fer             
aquesta manualitat bàsicament necessiteu paper de diari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Us passo les plantilles per poder fer el que més us agradi!!  
Ós 
Tauró 
Conill 

https://images.app.goo.gl/vvvv69JDsmynh9wn8
https://www.youtube.com/watch?v=6-X3DR1uKJg
https://www.youtube.com/watch?v=aTEb3P2VIoY
https://www.youtube.com/watch?v=6-X3DR1uKJg
https://drive.google.com/file/d/1aA2H6rIGE1NEe9rVp7nXDP-OmPAbAr-k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iGMx70YDTEpquAifVjzcRsNh3fhipxPZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/105cKxZsSo8NuXlN0NvAKPPLFg8lS9pG7/view?usp=sharing


Cocodril 
Balena 
 
 
 
ENGLISH: This week we will remember some of the songs that we do in class. You                
have to choose only one of the three songs I propose to you and send me a video!                  
You can sing and dance! Let’s enjoy it! Remember to send me your videos in:               
sdemiguel@presentarenys.net 
 
 

- Head, shoulders, knees and toes 
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 

- Skidamarink - I love you 
https://www.youtube.com/watch?v=DHbO3cZhFbA 

- Five little monkeys 
https://www.youtube.com/watch?v=_pRtNLj_-yY 

 
MÚSICA: 
Aquesta setmana us proposo una activitat de creativitat que consisteix en           
transmetre els sons que el nen/a sent auditivament en un dibuix.  

Precisament, això és el que va fer Antonio Vivaldi però a l’inrevés, ja que ell es va                 
inspirar en un paisatge per crear una peça musical anomenada Les quatre            
estacions. Nosaltres, doncs, ens basarem en la música de Vivaldi per intentar            
recrear els paisatges amb els quals ell es va inspirar.  

Els passos a seguir serien: 

- Posar un dels vídeos en el qual hi ha imatges que poden motivar el nen/a. 

- Donar-li paper i colors i, intentar recrear un paisatge segons el que sent i veu. 

Aquí us proporciono les quatre estacions separades i vosaltres podeu triar quantes            
en voleu fer.  

 
Tardor: 
https://www.youtube.com/watch?v=rLJ9Ev41_sk 
 
Hivern: 
https://www.youtube.com/watch?v=omvyNmfuC-g 
 
Primavera: 

https://drive.google.com/file/d/1O7IndzBfUckxayV3iXmA5B_s6pXp5JDM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P1VVsm6wvKzF36ZMXLOHMJ67lNHJXzYm/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=DHbO3cZhFbA
https://www.youtube.com/watch?v=_pRtNLj_-yY
https://www.youtube.com/watch?v=rLJ9Ev41_sk
https://www.youtube.com/watch?v=omvyNmfuC-g


https://www.youtube.com/watch?v=ffldeFvGDcM 
 
Estiu: 
https://www.youtube.com/watch?v=f_pjH2b808w 
 
 

 
 
P-5 
 
MATES :  
 
Et proposem aquests enllaços per practicar les sumes. 
 
https://es.ixl.com/math/infantil/seleccionar-la-suma-sumas-hasta-10 
https://es.ixl.com/math/infantil/trucos-de-suma-sumas-hasta-10 
https://es.ixl.com/math/infantil/hallar-un-n%C3%BAmero-usando-sumas-hasta-10 
 
 
 
Aquesta setmana ens agradaria proposar-te que construissis uns blocs lògics. Com           
ja saps, els blocs lògics són un conjunt de figures geomètriques bàsiques (cercle,             
triangle, quadrat i rectangle) de dues mides (grans i petites), de tres colors primaris              
(groc, vermell i blau) i de dos gruixos diferents (prims i gruixuts). Aquí et deixem               
unes imatges per si et són útils: 
 

 
Els pots construir directament amb paper, cartolina de colors, o bé els pots dibuixar i               
pintar… si vols donar gruix a les formes geomètriques les pots enganxar en un              
cartró i retallar-les…  
Un cop ho tinguis tot retallat i pintat et proposem que facis una sèrie seguint               
aquestes pautes: 

https://www.youtube.com/watch?v=ffldeFvGDcM
https://www.youtube.com/watch?v=f_pjH2b808w
https://es.ixl.com/math/infantil/seleccionar-la-suma-sumas-hasta-10
https://es.ixl.com/math/infantil/trucos-de-suma-sumas-hasta-10
https://es.ixl.com/math/infantil/hallar-un-n%C3%BAmero-usando-sumas-hasta-10


 
1. Fes una sèrie on no hi pot haver cap figura vermella. 
2. Fes una sèrie on no hi pot haver cap triangle. 
3. Fes una sèrie on no hi pot haver ni cercles ni cap figura groga. 
4. Fes una sèrie on no hi pot haver ni rectangles, ni cap figura petita. 
5. Fes una sèrie on no hi pot haver ni triangles ni cap figura gran ni cap figura                 

blava. 
6. Fes una sèrie on no hi pot haver dues figures del mateix color juntes. (p.ex:               

quadrat vermell gran, triangle vermell petit) 
7. Fes una sèrie on no hi pot haver dues figures iguals juntes (p. ex: cercle groc                

petit, cercle vermell gran)  
8. Fes una sèrie on no hi pot haver dues figures iguals ni de diferent color juntes                

(p. ex: quadrat vermell gran, quadrat groc gran) 
 
 
 
 
 
 
LECTO:  
 
En aquesta pàgina et proposem jugar amb les lletres. A veure si t’agrada ! 
 
 
https://clic.xtec.cat/projects/lletres/jclic.js/index.html 
 
 
 I en aquesta pots jugar amb les endevinalles. A veure si les endevines ! 
 
https://clic.xtec.cat/projects/mon/monp5/jclic.js/index.html 
 
 
Arriba la “c””. Treballarem “ca “,”co”, “cu” 
Dibuixa en un full coses que tinguin el so “c” com el de Carlota. Intenta escriure les                 
paraules a sota. 
Busca per casa cosetes que tinguin aquest so.Segur que en trobes un munt. 
Aquí tens una fitxa per buscar “C” 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1fw5jAjR6jTCGbNfu1ts45Qf_mBfV1KI8/view?us
p=sharing 
 

https://clic.xtec.cat/projects/lletres/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/mon/monp5/jclic.js/index.html
https://drive.google.com/file/d/1fw5jAjR6jTCGbNfu1ts45Qf_mBfV1KI8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fw5jAjR6jTCGbNfu1ts45Qf_mBfV1KI8/view?usp=sharing


I aquí et deixem una sopa de lletres per continuar treballant l’Univers. 
 
 
https://drive.google.com/open?id=1A-zY9KbHSMvVE7tiNVZv_rF3WDnLfYlg 
 
 
GRAFO:  
 
Aquesta setmana et proposem que facis un dibuix amb tota mena de traços             
diferents. Aquí et deixem una mostra de com pots fer-los. Amb aquests traços pots              
dibuixar muntanyes, castells, núvols, arbres, onades del mar… Fes servir la teva            
imaginació i endavant la creativitat!! 
 

 
 
MEDI: 
Intenta buscar informació del sistema solar. Com ja saps hi ha 8 planetes, un              
planeta nan i una estrella. 
 
Et proposem que miris aquest vídeo.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=FsRAB3UCDU0 
 
Si vols t’adjuntem un puzle d’un coet. El pots pintar, retallar i tornar-lo a muntar. 
 
https://drive.google.com/file/d/1tu9Hhw-NJiGcYCqlFdrR2qZT9mqsk6_p/view?usp=s
haring 
  
 

https://drive.google.com/open?id=1A-zY9KbHSMvVE7tiNVZv_rF3WDnLfYlg
https://www.youtube.com/watch?v=FsRAB3UCDU0
https://drive.google.com/file/d/1tu9Hhw-NJiGcYCqlFdrR2qZT9mqsk6_p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tu9Hhw-NJiGcYCqlFdrR2qZT9mqsk6_p/view?usp=sharing


 
PLÀSTICA:  
Aquesta setmana si vols pots construir un coet amb tota mena de material reciclats,              
ja siguin rotlles de cartro, cartolines, papers… aquí us deixem una foto per a què en                
veieu alguns exemples: 
 

 
Si mentre feu el coet voleu escoltar música us proposem aquesta cançó per anar              
escoltant i inspirar-vos: 
El meu coet del grup musical El pot petit  
https://www.youtube.com/watch?v=r4wbs-jaA9I 
 
ENGLISH:  
This week we will remember some of the songs that we do in class. You have to                 
choose only one of the three songs I propose to you and send me a video! You can                  
sing and dance! Let’s enjoy it! Remember to send me your videos in:             
sdemiguel@presentarenys.net 
 
 

- Head, shoulders, knees and toes 
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 

- Skidamarink - I love you 
https://www.youtube.com/watch?v=DHbO3cZhFbA 

- Five little monkeys 
https://www.youtube.com/watch?v=_pRtNLj_-yY 

 
MÚSICA: 
Aquesta setmana us proposo una activitat de creativitat que consisteix en           
transmetre els sons que el nen/a sent auditivament en un dibuix.  
Precisament, això és el que va fer Antonio Vivaldi però a l’inrevés, ja que ell es va                 
inspirar en un paisatge per crear una peça musical anomenada Les quatre            

https://www.youtube.com/watch?v=r4wbs-jaA9I
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=DHbO3cZhFbA
https://www.youtube.com/watch?v=_pRtNLj_-yY


estacions. Nosaltres, doncs, ens basarem en la música de Vivaldi per intentar            
recrear els paisatges amb els quals ell es va inspirar.  

Els passos a seguir serien: 

- Posar un dels vídeos en el qual hi ha imatges que poden motivar el nen/a. 

- Donar-li paper i colors i, intentar recrear un paisatge segons el que sent i veu. 

Aquí us proporciono les quatre estacions separades i vosaltres podeu triar quantes            
en voleu fer.  

 
Tardor: 
https://www.youtube.com/watch?v=rLJ9Ev41_sk 
 
Hivern: 
https://www.youtube.com/watch?v=omvyNmfuC-g 
 
Primavera: 
https://www.youtube.com/watch?v=ffldeFvGDcM 
 
Estiu: 
https://www.youtube.com/watch?v=f_pjH2b808w 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rLJ9Ev41_sk
https://www.youtube.com/watch?v=omvyNmfuC-g
https://www.youtube.com/watch?v=ffldeFvGDcM
https://www.youtube.com/watch?v=f_pjH2b808w

