
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
CANÇONS: https://www.youtube.com/watch?v=PhbieNOt-Hw (bon dia a tots: babaclub)

                                                                              https://www.youtube.com/watch?v=whuKasZzqDU (les vocals Dàmaris Gelabert)   

ASSEMBLEA:  Calendari*, temps, data, estació de l'any i emocions: mirar quin dia és, taxar-lo  i dibuixar el temps que fa hui; l'últim dia de la 
setmana contar quants dies ha fet sol, núvol,... Copiar la data (dilluns 30 de març de 2020) i contar fins al número que és hui (30). Repassar els dies de 
la setmana i els mesos de l'any. Dir en quina estació de l'any estem i parlar dels canvis en la natura i de la roba que portem. Expressar com es 
sent(content,trist, enfadat, cansat,...) i dibuixar-se d'eixa manera i escriure el sentiment.

CÀLCUL MENTAL:
Una galleta i cap galleta. Quantes 
galletes són?

CÀLCUL MENTAL:
Si tens 4 avellanes i te'n menges 2. 
Quantes avellanes te'n quedaran? 

CÀLCUL MENTAL:
Quant fan 2 elefants i 1 elefant?

CÀLCUL MENTAL:
Si tens 4 galetes i te'n menges 2. 
Quantes galetes te queden?

CÀLCUL MENTAL:
Cristina m'ha donat 5 peres i Laura 
2 peres, qui m'ha donat més peres?

RIMA: 
https://www.youtube.com/watch?
v=w2utfKlpPyE(pic y puc)

DITA:*
EL MES DE MARÇ
(llegir i memoritzar)

EMBARBUSSAMENT:*
PANXO I PINXO
(llegir i memoritzar)

ENDEVINALLA:*
LA MÀ
 (llegir i memoritzar)

CANÇÓ:*
PEU POLIDOR
(llegir i cantar)

                                          PSICOMOTRICITAT:  https://www.youtube.com/watch?v=G923_rJIPHg(coreografia infantil) 
                                                                            https://www.youtube.com/watch?v=9CNSZcfOWio (presentación mindfulness para niños y niñas) 

DIBUIX I LECTO-
ESCRIPTURA:
dibuixar el que vulguen i 
escriure una frase referent al 
dibuix. Si totes les setmanes 
volen dibuixar el mateix no val, 
és perquè ja saben que escriure.

LECTO-ESCRIPTURA:
dictat d'una frase:
- Al cap tinc: cabells, ulls, nas, 
orelles, galtes i  llavi (fan el 
dictat  en lletra de pal i després 
copien la frase en lletra lligada)

GEOMETRIA:*
orientació espaial en una 
quadrícula

COS: tocar parts del cos i 
anomenar-les, fins i tot celles, 
pestanyes i articulacions.
Parlar dels professionals de la 
salut: metges, infermeres,...

MATEMÀTIQUES:repassar 
el traç i la quantitat dels 
números 2 i 3. Quantificadors: 
molts/pocs/cap (es pot fer amb 
colors i una caixa)
LECTO-ESCRIPTURA:
llegir la poesia: rentem les 
dents.*

FER FEINA DE CASA: fer-se el llit, endreçar l'habitació,...ESMORZAR SALUDABLE I JOC LLIURE

MATEMÀTIQUES
5 MINITRIBU (CAT)

https://platformnext.weeras.com/#/
ACTIVITAT 4  DELS 3 
BLOCS (d'investiguem els 
nombres, de juguem a pensar i 
d'observem l'entorn.)

LLENGUA 5
MINITRIBU(CAT)

menjalletres1
https://platformnext.weeras.com/#/

 ACTIVITATS: 4, 5 i 6

MATEMÀTIQUES
5 MINITRIBU (CAT)

https://platformnext.weeras.com/#/
ACTIVITAT 5  DELS 3 
BLOCS (d'investiguem els 
nombres, de juguem a pensar i 
d'observem l'entorn.)

LLENGUA 5
MINITRIBU(CAT)

menjalletres1
https://platformnext.weeras.com/#/

 ACTIVITATS: 7, 8 i 9

JOC DE TAULA: 

joc de cartes: el despullat*

PARAR TAULA, DINAR I RELAX

RACÓ:taller de grafisme: “la 
cuina amb dibuixos” d'HERVÉ 

TULLET.*

RACÓ:

arrós de colors*

RACÓ:

caixa de cartró amb boleta:
https://www.pinterest.es/pin/723179652
650909295/

RACÓ:
retallar personatges divertits, 
fer composició i decorar amb 

retoladors.*

RACÓ:
decorar amb plastilina la 

plantilla del robot LEGO.*

ON VEIEU UN * VOL DIR QUE TENIU EL CALENDARI, LA CANÇÓ, L'EMBARBUSSAMENT, L'ENDEVINALLA, LA POESIA, RACONS, … A LES SEGÜENTS PÀGINES!

https://www.youtube.com/watch?v=PhbieNOt-Hw
https://www.pinterest.es/pin/723179652650909295/
https://www.pinterest.es/pin/723179652650909295/
https://platformnext.weeras.com/#/
https://platformnext.weeras.com/#/
https://platformnext.weeras.com/#/
https://platformnext.weeras.com/#/
https://www.youtube.com/watch?v=9CNSZcfOWio
https://www.youtube.com/watch?v=G923_rJIPHg
https://www.youtube.com/watch?v=w2utfKlpPyE
https://www.youtube.com/watch?v=w2utfKlpPyE
https://www.youtube.com/watch?v=whuKasZzqDU


TALLER DE GRAFISME:

 «LA CUINA AMB DIBUIXOS» D'HERVÉ TULLET. Hi ha que convertir-se en un autèntic xef 
per preparar aquestes receptes creatives. Us proposem «Amanida ràpida de cercles».

1. Dibuixar el plat i els coberts: teniu la plantilla del plat i coberts a la pàgina següent, però no cal  
imprimir, ho poden dibuixar els xiquets/es.

2. Dibuixar la “ensalada rápida de círculos” a dins del plat.
3. Escriure el seu nom, acabar de decorar i de pintar.





MARÇ

El sol de El sol de març porta refredats porta refredats





EN PANXO I EN PINXO

EN PANXO LI DIU A EN PINXO:

– VOLS QUE ET PUNXE AMB UN 

PUNXÓ?

I EN PINXO LI DIU A EN PANXO:

– PUNXA'M PERÒ A LA PANXA NO!



GEOMETRIA:
Fem orientació espaial en una quadrícula: farem una targeta en blanc per a omplir el xiquet/a i un  
model amb dibuixos que serà el que copiarà el xiquet; podeu fer tants com vulgueu, si no repetiu 
dibuix a cada targeta serà més fàcil per als nostres xiquets/es i en cas d'haver de repetir canvieu el  
color.



TANT SERVEIX PER MENJAR
COM SERVEIX PER TOCAR

COM PER CRIDAR EL VIGILANT
COM PER APLAUDIR UN CANTANT



RETALLAR:

1. DIBUIXAR EN FULLS DE COLORS FIGURES DIVERTIDES, SI NO TENIM FULLS DE 
COLORS,  HAURIEN DE PINTAR.
2. RETALLAR LES FIGURES DIVERTIDES.
3. FER LA SEUA COMPOCICIÓ.
4. DECORAR AMB RETOLADORS.



PEU POLIDOR

PEU POLIDOR DE LA MARGARIDETA,
PEU POLIDOR DE LA MARGARIDÓ.

BRAÇ DE FORÇUT DE LA MARGARIDETA,
BRAÇ DE FORÇUT DE LA MARGARIDÓ.

NAS DE CIGRÓ DE LA MARGARIDETA,
NAS DE CIGRÓ DE LA MARGARIDÓ.

CUL REDONET DE LA MARGARIDETA,
CUL REDONET DE LA MARGARIDÓ.



JOC DE CARTES: EL DESPULLAT

Per a què siga més fàcil per als xiquets/es sols juguem amb  les cartes que tenen com a màxim el  
número 5, és a dir que llevem tots els 6, 7,...12.

Repartim les cartes, cadascú té el seu muntó,es llança la carta de dalt del tot sense que es veja i qui  
treu la carta més alta es queda les cartes de la taula i les posa baix del seu muntó.

Si la carta més alta està repetida, tornen a tirar soles els que han empatat per a desempatar i qui tira  
la carta més alta esta vegada s'emporta totes les cartes de la taula, si han tornat a empatar toca  
desempatar de nou.

Guanya el que es queda sense cap carta!

Si el joc es fa massa llarg per al vostre fill/a lleveu cartes i si es fa massa curt afegiu; és 
més divertit quan més gent juga!



PLASTILINA:
Decorar amb plastilina la plantilla de LEGO (està a la pàgina següent), no cal imprimir-la , la podeu 
dibuixar els adults, tampoc cal que siga idèntica.




