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Bon dia famílies d’Infantil!!! 
 
Com hem anat fent fins ara, cada setmana us anirem suggerint           
algunes activitats per anar fent amb els vostres fills/es a casa.  
Sabem que no tothom disposa dels mateixos dispositius i recursos i           
per tant intentarem arribar a tothom en la mida que puguem.           
Vosaltres teniu el nostre correu i us podeu posar en contacte amb            
nosaltres per qualsevol cosa que necessiteu. 
 
Si voleu i us va bé, ens podeu fer arribar vídeos, fotos, feinetes...de             
tot això que esteu fent aquests dies. 
 
Aquesta setmana us tornem a oferir l’enllaç de Teide. 
 
 Continguts i Activitats digitals - Educació Infantil i Primària 
 
Afegim aquest, on també poden anar jugant mentre aprenen. 
 
http://www.cristic.com/infantil/?lang=ca 
 
 
 

I un enllaç per jugar a les endevinalles amb els nens/es. 
 
 
https://maresipares.cat/endevinalles-animals/ 
 
 
 

A part us donem petites activitats més específiques de cada curs. 
 
ENGLISH 
 
Us proposem entrar al web de TV3, on el Club Super 3, a partir de 
dimarts, oferirà nou contingut per aprendre l’anglès d’una manera 
ben divertida! 
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https://www.ccma.cat/324/el-super3-mes-educatiu-i-en-angles/notici
a/3003566/ 
 
 
 
 
P-3 
 
Lecto: Us aconsellem que els nens comencin a practicar a l’hora           
d’escriure el seu nom. El podeu escriure en retolador groc i ells al             
damunt l’han de resseguir amb llapis. Recordeu escriure’ls-hi el         
nom en lletra de pal (per exemple, MARTA). En cas que alguns            
d’ells siguin més capaços, el podran copiar sense necessitat         
d’haver-lo de resseguir.  
Vinga! Som-hi! 
 
Mates: Fes una seriació de dos elements. Pots utilitzar coses que           
tinguis per casa. Per exemple, taps, macarrons, plastidecors… Fins  
i tot remenar entre les teves joguines: cotxes, animals, coses de la            
cuineta... Recorda que es tractaria de fer el següent:         
tap-macarró-tap-macarró o cotxe-animal-cotxe-animal i posar-los     
tot fent una fila. 
 
Grafo: Amb espaguetis bullits pots fer els traços que hem treballat           
fins ara: vertical, horitzontal, el del mitjó (L), la creu o els inclinats             
(/,\). Pots aprofitar i fer algunes vocals (O, I, E) o números treballats             
(1,2). Fins i tot, si en teniu per casa, demaneu als pares que hi tirin               
colorant alimentari i podreu tenir espaguetis de diferents colors.         
Experimenta amb la pasta i fes volar la teva imaginació. Què           
divertit! 
 
Medi i plàstica: Escolta la cançó de la Dámaris de la Primavera i             
després fes un dibuix tot explicant als pares què has dibuixat. Fins i             
tot ens pots fer arribar el teu dibuix. De ben segur que et quedarà              
preciós.  
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Us adjuntem el link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=K851gOYea1E 
 
 

Psicomotricitat: fer un petit circuit a casa on els petits puguin fer el 
gateig, arrossegament i volteig. 
 
 
 
P-4 
 
Lecto: A partir d’ara estaria bé que a totes les feinetes que feu hi 
poseu el nom (ara ja ho feies) i intenteu posar la data curta 
(ex:14-4-20). Hi haurà números que no hem après a fer el traç, no 
hi ha problema...intenteu copiar-los tal i com els papes us l’han 
escrit i poc a poc ja sortirà! 
 
Mates: Podeu fer una seriació de tres elements. Podeu fer servir 
gomets si en teniu o sinó utilitzar qualsevol cosa que tingueu a 
casa. Si ho feu amb gomets els papes us poden dibuixar en un full 
una línia horitzontal i aneu posant els gomets a sobre i en ordre 
(pex.quadrat-triangle-rodona-quadrat-triangle...); si ho feu amb 
cosetes de casa les aneu posant en fila i ordre.  
 
Grafo: Podeu jugar amb espaguetis bullits a fer els traços que ja 
hem treballat com el del castell, el de les punxes, l’ondulat,...però 
també podeu fer formes, lletres, números,... segur que us ho 
passeu molt bé!! 
 
Medi i plàstica: Com que ja estem a la primavera estaria bé que 
escoltessiu la cançó de la Dàmaris de la Primavera i després en 
fessiu un dibuix ben bonic. Si voleu li dieu als papes el què heu 
dibuixat i ells ho poden escriure a sota del full.  
 
Us adjunto el link:  
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https://www.youtube.com/watch?v=K851gOYea1E 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Psicomotricitat: fer un petit circuit a casa on es repassin els patrons 
de terra com arrossegament, gateig, volteig i osseig. També el salt 
amb els peus junts. 
 

 
 
 
 
P-5     A partir d’ara estaria bé que cada feineta que facis li posis el 
nom i el cognom amb lletra lligada i que a més , al darrere, posis la 
data llarga tipus “ Dilluns 6 d’Abril de 2020”.  
Per a qui li costi el traç amb lligada, se’ls hi pot posar amb retolador 
groc i que ells ho ressegueixin. És important, però, veure que fan la 
direccionalitat correcte,és a dir,per exemple, la “a “ lligada no és 
una rodona i un palet, han de resseguir la lletra pujant,tirant 
enrere,tancar la rodoneta, baixar i fer-li la cueta. Ells ho saben però 
si no ens hi fixem poden agafar mals hàbits en quan al traç. 
 
Mates :  Fes una seriació de tres elements, per exemple, tap , 
macarró, color. O forquilla, ganivet, cullera.....o amb qualsevol cosa  
que tinguis per casa. També pots fer-ho després en un full i o bé 
enganxar gomets o bé dibuixant (rodona,quadrat,triangle). 
Qui vulgui ja pot fer-ho afegint un element més i fer una seriació de 
quatre elements. 
 
Grafo : Amb espaguetis bullits pots fer molts dels traços que hem 
fet (el del castell, el del cargol, la creu, l’aspa...) Pots fer lletres, tant  
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de pal com lligada....números… formes 
geomètriques….experimenta amb els espaguetis i fes anar la 
imaginació. 
 
Medi i plàstica : Escolta la cançó de la Dámaris de la Primavera 
 
https://www.youtube.com/watch?v=K851gOYea1E 
 

 
Fes un dibuix ben bonic de la primavera. Escriu a sota el nom de 
cada cosa que has dibuixat i fins i tot pots intentar escriure una 
frase.  
 
Psicomotricitat: fer un petit circuit a casa per treballar el salt amb 
els peus junts, la pota coixa i l’equilibri ( fer punta i taló a sobre 
d’una línia per exemple) 
 
 
 

 
C/ Pompeu Fabra, 2    08350 Arenys de Mar, Barcelona    Tel. 93 792 02 41 / 93 792 29 53 

E-mail: centre@presentarenys.net  www.presentarenys.net 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K851gOYea1E
http://www.presentarenys.net/

