
BON DIA FAMÍLIES D’INFANTIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECORDATORIS: 
  
Us recordem que aquesta setmana trucarem els nens/es. Ens falten molts per facilitar-nos el              
telèfon i la franja horària. Agrairíem que si algú no volgués que truquem també ens ho                
digués. 
 
Recordar-vos també que totes les coses que demanem a Infantil s’envien al correu de les               
tutores que us vam facilitar en un comunicat. Els teniu també a la pàgina web de l’escola                 
allà on aneu per buscar les feinetes de cada setmana. 
Moltes gràcies. 

Per aquesta setmana us recomanem aquestes feinetes. Estan separades per          
nivells.  

  

P-3 

MATES : 

Ja has conegut els números 1 i 2 a l’escola. Així que a casa ve a saludar-te el                  
número 3! Té moltes ganes de jugar amb tu i et proposa alguns jocs com aquests: 

- Fes conjunts o agrupacions de 3 en 3. Per exemple, pots aparcar els cotxes              
en grups de tres, posar els animals de la selva en grups de tres o guardar                
tres peces de roba de les nines en una bosseta. Qualsevol cosa que et faci               
pensar, serveix! 

- Intenta escriure el número 3 i ho pots fer amb colors, retoladors, llapis… Si et               
costa molt, els papes et poden escriure el número en groc i tu el repasses al                
damunt. 



- També pots buscar el número en contes o retallar-lo, amb ajuda dels papes,             
si el trobes en revistes o diaris. 

  

LECTO: 

Ara toca conèixer i descobrir la vocal E. Així que et proposem tres missions: 

1. Busca per casa joguines i objectes que en el seu nom soni la lletra E. Les pots                  
posar a dins d’una capsa o construir algun raconet, si tens espai a casa, per anar                
col·locant allò que trobis. 

2. Busca en els contes la grafia de la vocal E (en lletra de pal, majúscules) o pots                  
retallar-la en revistes i diaris amb l’ajuda dels pares i enganxar-les en una             
cartolina o paper. 

3. Practica el traç de la vocal E. Recorda que primer es fa el pal vertical (de dalt a                   
baix |) i després els tres palets horitzontals (d’un costat a l’altre costat). 

  

GRAFO: 

Et presentem l’aspa i et volem proposar que practiquis el seu traç de 
diferents maneres: 

- Safates amb sorra, farina o pa ratllat. Fes el traç tot passant            
el dit pel damunt. 

- Representar l’aspa amb plastilina, taps, construccions, escuradents,       
bastonets de les orelles… Qualsevol cosa que tinguis per casa i et pugui             
servir. 

 

  

MÚSICA: 

A través d'aquest enllaç podreu jugar al Memorie i trobar la parella de cada 
instrument. Memory d'instruments 

 

 

https://aprendomusica.com/m-memoryinstrum.html


 

ANGLÊS: Let’s learn some fruits! Dance and sing with “Happy Fruits”! 

https://www.youtube.com/watch?v=grK8iEdWpp0&feature=emb_rel_pause 

Listen and repeat! 

https://youtu.be/Cb-1erqVVjs 

Make a finger puppet! 

https://youtu.be/KPfk4oayJZI 

  

PSICO:  

Repassem les parts de la cara i les seves funcions: ulls, boca, nas, orelles, barbeta, 
front, galtes i celles. 

Cançó de les parts de la cara de Dàmaris Gelabert 
https://www.youtube.com/watch?v=3EQbTINdelA&list=RD3EQbTINdelA&start_radio
=1 

Proposta: posar gomets a les parts de la cara ( les que es puguin),  pintar-se les 
parts de la cara amb pintura de cara o bé fer massatges a les diferents parts de la 
cara amb plomes, esponja etc. 

I per moure’s una miqueta ballar aquestes cançons i així anem treballant les parts 
del cos: el bugui bugui, el Jan petit quan balla etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRvVUo--HKs 

https://www.youtube.com/watch?v=oQ1q-2kThKI 

https://www.youtube.com/watch?v=4jVSaapPujY 

https://www.youtube.com/watch?v=FU2K6ECtOtA 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=grK8iEdWpp0&feature=emb_rel_pause
https://youtu.be/Cb-1erqVVjs
https://youtu.be/KPfk4oayJZI
https://www.youtube.com/watch?v=3EQbTINdelA&list=RD3EQbTINdelA&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=3EQbTINdelA&list=RD3EQbTINdelA&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZRvVUo--HKs
https://www.youtube.com/watch?v=oQ1q-2kThKI
https://www.youtube.com/watch?v=4jVSaapPujY
https://www.youtube.com/watch?v=FU2K6ECtOtA


  

  

  

  

  

  

P-4 

MATES : 

A l’escola haviem fet el traç dels números del 0 al 4. Ara ens tocaria aprendre a fer 
el número 5.  

-Per aprendre a fer el seu traç correctament sempre és millor començar a fer 
la línia vertical el cos del número), després li fem la corva (és la panxa del número) i 
finalment li posem el barret. Si al principi us costa li podeu demanar als papes que 
l’escriguin amb retolador groc i el repasseu. I per fer un bon entrenament abans 
d’escriure amb llapis podeu fer el traç posant farina en un plat. 

-Podeu fer diferents exercicis per tal  de reconèixer la quantitat que 
representa el número 5; podeu saltar o picar de mans 5 vegades, fer cinc sorolls 
amb la boca, podeu fer conjunts o agrupacions de cinc coses,... 

-Un altre joc seria pensar com podem fer el número cinc contant els dits de 
les mans (pex.5 dits d’una mà i cap de l’altre, tres dits d’una mà i dos de l’altre,...Són 
jocs previs per aprendre a descomposar els nombres i previ a fer les sumes. 

Aquests jocs també els podeu fer amb els altres números que ja hem après i també 
podeu fer jocs on combinar diferents números. Vinga som-hi!!! 

  

  

LECTO: 

A l’escola ja hem repassat totes les vocals i la M. Aquesta setmana li donarem el 
protagonisme a la lletra L. Pots fer diferents activitats per tal de conèixer-la una mica 
més: 



-Aprèn a fer el seu traç. Pots començar entrenant-te escrivint la lletra en un 
plat amb farina o pa ratllat, o amb un dit brut de pintura sobre un paper,... després el 
pots fer amb llapis o retolador. Recorda que si no el sabem fer els papes sempre 
ens poden ajudar escrivint-lo amb groc i vosaltres el repasseu. 

-Pensa noms d’amics i amigues que tinguin la lletra L, noms de mestres, de 
persones que coneixes,...i després pensa paraules que també la tinguin. Si et costa 
pensa primers en animals, en fruites, en parts del cos,... i ja veuràs com tindràs 
moltes idees. Cada vegada que diguis una paraula podries picar les síl.labes i dir 
quantes en té. 

 

Per començar a iniciar-nos amb la lectura podem fer un joc divertit. Es tracta de que 
els papes escriguin en un paper o si voleu ho escriviu a l’ordinador, objectes que 
teniu a casa. Cada paraula s’ha d’escriure amb lletra de pal i en un paperet 
individual i s’ha de col.locar al lloc on hi ha l’objecte. per exemple: LLIT i poseu el 
paperet al costat del llit, PORTA i col.loqueu el paperet, MIRALL i el col.loqueu on 
teniu un mirall,... cada vegada que passeu a prop d’un paperet intenteu llegir-lo. 

Quan vagin passant els dies...els papes podran canviar algun paperet de lloc sense 
dir-ho i vosaltres haureu d’intentar esbrinar què hi diu i llegir. Aquest joc ja el podeu 
fer cada setmana, ampliant paraules i canviar de lloc (ho fan els papes) depenent de 
com vegin que hi jugueu.Us agradarà molt!!!! 

  

  

  

GRAFO: 

Aquesta setmana aprenem a fer el següent traç: 

  



  

 

Pots practicar el traç fent-lo en una safata amb farina, sorra, pa ratllat,... També el 
pots fer utilitzant plastelina; és més fàcil fer un xurro molt llarg i prim i anar 
col.locant-lo com el del dibuix.Vinga prova-ho!! 

  

MÚSICA: 

A través d'aquest enllaç podreu jugar al Memorie i trobar la parella de cada 
instrument. 

Memory d'instruments 

 

 

  

  

ANGLÊS : Let’s learn some fruits!  

Dance and sing with “Happy Fruits”! 

https://www.youtube.com/watch?v=grK8iEdWpp0&feature=emb_rel_pause 

Listen and repeat! 

https://youtu.be/Cb-1erqVVjs 

Make a finger puppet! 

https://aprendomusica.com/m-memoryinstrum.html
https://www.youtube.com/watch?v=grK8iEdWpp0&feature=emb_rel_pause
https://youtu.be/Cb-1erqVVjs


https://youtu.be/KPfk4oayJZI 

Let’s review colours! 

 https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA 

Listen and repeat! 

https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA 

 Watch and repeat! 

 https://www.youtube.com/watch?v=3pkmuS73cv8 

Arts and craft! Do you want to try it? 

https://www.youtube.com/watch?v=bGdqtqqpItg 

 

 

PSICO: 

Repassar les parts del cos: peus, mans, braços, cames, panxa, esquena, cul, pit, 
cap etc. 

Es poden utilitzar aquestes cançons: el bugui bugui, el Jan petit quan balla, el 
mosquit de Dàmaris Gelabert etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRvVUo--HKs 

https://www.youtube.com/watch?v=oQ1q-2kThKI 

https://www.youtube.com/watch?v=4jVSaapPujY 

https://www.youtube.com/watch?v=FU2K6ECtOtA 

 

  

  

  

  

https://youtu.be/KPfk4oayJZI
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA
https://www.youtube.com/watch?v=3pkmuS73cv8
https://www.youtube.com/watch?v=bGdqtqqpItg
https://www.youtube.com/watch?v=ZRvVUo--HKs
https://www.youtube.com/watch?v=oQ1q-2kThKI
https://www.youtube.com/watch?v=4jVSaapPujY
https://www.youtube.com/watch?v=FU2K6ECtOtA


  

P-5 

MATES : 

Aquesta setmana repassarem els números fins el 8 i et proposem les següents 
activitats : 

- Pregunta al pare o a la mare els següents números i escriu-los en un full de 
paper:   

          El número de telèfon de casa,  el número del telèfon mòbil, la matrícula 
del cotxe, moto, el número de casa, pis, porta, el document d’identitat, … 

Aquests números o bé els pots copiar  o  també te’ls poden dictar,  pots fer 
dues activitats diferents. 

- Fes grups de 8 ( joguines, taps, contes, escuradents, boletes de paper,de 
plastilina, peces de construcció….) 

- Descomposició del 8 : Un cop tinguem el grup  de 8 coses, separa-les en 
dos grups de totes les  maneres possibles que sumant  els dos grups dongui 
8, per exemple, 2 i 6 , 4 i 4, 1 i 7,..... De quantes maneres  puc separar 8 
coses ? 



 

A l’escola ho hem treballat amb regletes i fins hi tot ja vam explicar la suma i ho 
poden posar així: 

3 + 5 = 8                                                             6 +2 = 8 

 

LECTO: 

Tot i que ja coneixeu quasi tots totes les lletres, ja sabeu que algunes vegades ens 
arriben a poc a poc i d’una en una. A veure si sabeu quina és la d’aquesta setmana : 

 

“ Dida no sóc, 

donzella voldria, 

dama seria, 

qui sóc?” 

 

Doncs sí, molt bé, és la “d”. Et proposem unes activitats per treballar-la (aquestes 
activitats s’han d’adequar al nivell que estigui cadascú) : 

- Busca joguines, menjar,peces de roba, coses que tinguis per casa que en el 
seu nom sona la lletra “d”.  

- Pots escriure-les i fer el dibuixet com fèiem amb la bota de l’excursionista o 
amb el barret del mag.  

- Fes frases amb alguna d’aquestes paraules. 
- Busca en algún text totes les “d” que trobis i encercla-les. 



 

GRAFO: 

Pots practicar el traç dels números fins el 8 amb safates o plats amb sorra, farina o 
pa ratllat. Fes el traç tot passant el dit per sobre. També pots fer  lletres lligades i 
practicar la  

 

 

  

  

 

 

 

 MÚSICA: A través d'aquest enllaç podreu jugar al Memorie i trobar la parella de 
cada instrument. 

Memory d'instruments 

 

 

 

 

 

 

 

 ANGLÊS : Let’s learn some fruits!  

Dance and sing with “Happy Fruits”! 

https://www.youtube.com/watch?v=grK8iEdWpp0&feature=emb_rel_pause 

https://aprendomusica.com/m-memoryinstrum.html
https://www.youtube.com/watch?v=grK8iEdWpp0&feature=emb_rel_pause


Listen and repeat! 

https://youtu.be/Cb-1erqVVjs 

Make a finger puppet! 

https://youtu.be/KPfk4oayJZI 

Let’s review colours! 

 https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA 

Listen and repeat! 

https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA 

 Watch and repeat! 

 https://www.youtube.com/watch?v=3pkmuS73cv8 

Arts and craft! Do you want to try it? 

https://www.youtube.com/watch?v=bGdqtqqpItg 

Let’s play with colours! 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/colours 

 

PSICO: 

Repassar les parts del cos: peus, mans, braços, cames, panxa, esquena, cul, pit, 
cap etc. 

Es poden utilitzar aquestes cançons: el bugui bugui, el Jan petit quan balla, el 
mosquit de Dàmaris Gelabert etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRvVUo--HKs 

https://www.youtube.com/watch?v=oQ1q-2kThKI 

https://www.youtube.com/watch?v=4jVSaapPujY 

https://www.youtube.com/watch?v=FU2K6ECtOtA 

 

https://youtu.be/Cb-1erqVVjs
https://youtu.be/KPfk4oayJZI
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA
https://www.youtube.com/watch?v=3pkmuS73cv8
https://www.youtube.com/watch?v=bGdqtqqpItg
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/colours
https://www.youtube.com/watch?v=ZRvVUo--HKs
https://www.youtube.com/watch?v=oQ1q-2kThKI
https://www.youtube.com/watch?v=4jVSaapPujY
https://www.youtube.com/watch?v=FU2K6ECtOtA


  

  

 
 


