
PROPOSTES PER TREBALLAR AMB ELS/LES NENS/ES DE P3: 

Benvolgudes famílies i benvolguts/des nens/es: 

El que estem vivim aquests dies és excepcional i, nosaltres, les tutores de P3 ens posem 

amb contacte amb vosaltres a través de la web de l’escola, també de manera 

excepcional. 

Comencem dient-vos que esperem i desitgem que tots vosaltres esteu bé, a casa, 

lluitant per vèncer al COVID-19 amb calma i amb molta força, ja que JUNTS podem 

aconseguir allò que ens proposem: Gràcies per estar a casa! Us trobem molt a faltar 

petits... les vostres entremaliadures, les vostres abraçades, els vostres somriures... 

Però no ens amoïnem! Estem convençudes que molt aviat ens trobarem i tornarem a 

compartir amb més ganes que mai aprenentatges i experiències. No dubtem que tots 

esteu col·laborant per tal que això sigui possible. Mentrestant us proposem activitats per 

fer-les a casa amb les vostres famílies si voleu.  

IMPORTANT: No deixeu de somriure i quedeu-vos a casa. Fins aviat conillets i pingüins. 

Maria i Vane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activitat 1: PASTA DE SAL.  

La massa de sal és molt adequada per treballar amb nens. És molt senzilla de preparar 

inclús es pot amb ells. 

Ingredients: 1 tassa de Sal, 2 tasses de farina, aigua, colorant alimentari i motlle de 

galetes.  

En un recipient s’introdueix els tres ingredients(primer farina i sal) i poc a poc es va tirant 

l’aigua(amb colorant o sense segons es vulgui). Un cop està feta la massa amb les mans 

vas fent una bola fins que es deixa d’enganxar a les nostres mans. Un cop tenim la 

massa s’ha de deixar dins d’un tupper o bossa de plàstic a la nevera(30minuts). Al sortir 

de la nevera es poden fer formes amb motlles o jugar amb ella com si fos plastilina!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activitat 2: PLANTEM LLENTIES. 

Com ja sabeu ha arribat la primavera! I en aquesta època de l’any floreixen les flors. En 

aquesta activitat proposem plantar llenties. Podeu utilitzar un got de plàstic o bé de 

iogurt, podeu decorar amb gomets, pintar el got. Un cop s’ha personalitzat posar cotó a 

sota i a sobre posar llenties, finalment regar una mica i esperar! Que en pocs dies 

creixeran! 

 

Activitat 3: DECOREM ROTLLES DE PAPER DE WC. 

L’activitat es tracta d’anar guardant els rotlles de paper de wc. Un cop tenim uns quants 

els podem decorar amb pintura, colors, rotuladors, gomets i fer diferents animals. 

 

 

 

 



Activitat 4: FEM COLLARETS AMB MACARRONS. 

Doncs es tracta de pintar els macarrons de diferents colors. Millor posar paper de diari 

a sota per tal de no embrutar excessivament el terra on estiguem. A continuació els 

deixem assecar. I després només els hem de passar per un fil i fer-hi un nus al final. 

Hem de tenir en compte que ha de ser suficient gran per tal de passar-hi el nostre cap. 

 

 

Activitat 5: TREBALLEM ELS NÚMEROS. 

 

Podeu fer unes targetes grans i en cadascuna d’elles posar un número (de l’1 al 5 o 

segons creieu fins on pot treballar el vostre fill). Un cop fetes les targetes els nens hauran 

de buscar tantes coses per casa com indiqui la targeta que els hi haureu ensenyat. 

D’aquesta manera treballem que els nens i nenes associin la grafia amb la quantitat. 

 

Activitat 6:  FEM UN CONTE PER RECORDAR QUE JUNTS HO VAM ACONSEGUIR. 

Aquests dies tenim temps per desenvolupar la nostra creativitat i per compartir moments 

en família. Us animem a crear un conte en el qual cada dia expliqueu què heu fet i com 

us heu sentit, en definitiva, com heu col·laborat en la lluita contra el COVID-19 quedant-

vos a casa. Podeu fer un dibuix i els grans us ajudaran a escriure la història. Quan ens 

tornem a trobar podeu portar-lo a l’escola i ho veurem junts i somriurem recordant que... 

HEM VENÇUT!  



Activitat 7: FEM UN CIRCUIT AMB CILINDRES DE PAPER DE DIFERENTS MIDES. 

Guardeu els cilindres de paper de WC, de cuina, etc. Que siguin de diferents mides i 

elaboreu un circuit i, en acabar jugueu, a fer passar boles de plastilina, bales (“canicas”), 

cotxets, etc. Si feu dos circuits iguals podeu jugar amb les vostres famílies a veure quina 

bala acaba abans el circuit. Perquè sigui més vistós podeu pintar el cilindres i decorar-

los com més us agradi! 

 

Activitat 8: FEM BROQUETES DE FRUITA PER BERENAR: Seriacions. 

Aquests dies en els quals no fem gaire exercici cal que en cuidem molt i mengem fruites 

i verdures. Podeu demanar als grans que us ajudin a fer trossets amb la fruita i amb pals 

(escuradents llargs o agulles de fusta) fem series. Plàtan- maduixa-mandarina, plàtan-

maduixa-mandarina..., i així successivament. Mmm! Que bo! 

 

 

 

 

 

 

 



Activitat 9: PRACTIQUEM NÚMEROS, VOCALS EN LLETRA DE PAL I EL NOM 

Ompliu una safata gran amb pa ratllat, sorra o qualsevol material similar. L’adult farà 

amb el dit el número o vocal (per P3: treballar números 1, 2 o 3 i A-E-I-O-U). 

Seguidament, el nen o nena repassarà el número que ha fet l’adult amb el dit de dos a 

cinc vegades. És important que verbalitzin el número o vocal que estan fent. Després 

de repassar-ho diverses vegades podeu fer-ho en una pissarreta (si teniu) o a un paper 

amb llapis, ceres o amb tempera i pinzell. Podem fer el mateix practicant el NOM. L’adult 

l’escriu a la sorra o al pa ratllat, l’infant ho repassa amb el seu dit i després ho practica 

amb pintura, ceres, pissarra, etc.  

 

 

 

Activitat 10: FEM ROSES 

Materials: 

Plastilina vermella i verda.  

Pal de polo o similar. 

1. Amb la plastilina de color vermell fem un “xurro”. 

2. Amb el xurro vermell fem una espiral o caragol.  

3. Decorem el pal de polo i l’unim amb la flor (espiral o caragol de color vermell) 

4. Fem una bola de base amb la plastilina verda per la flor.  



5. En un paper i amb l’ajuda de l’adult dibuixar una fulla, retallar-la i pintar-la. 

L’enganxarem al pal de polo. 

EXEMPLE: 

 

Podem aprofitar per explicar la llegenda de Sant Jordi als nens/es o posar un vídeo al 

Youtube. Us recomanem el següent link per visualitzar la llegenda animada: 

https://www.youtube.com/watch?v=NFA2rvv5nAk 

Activitat 11: JUGUEM AMB NÚMEROS I COLORS 

Material: 

Cartó, gomets de colors, retolador negre i agulles d’estendre roba. 

Treballar els números de manera adequada a l’edat. Augmentar la dificultat a mesura 

que el nen o la nena domini la identificació de números i colors treballats. Cada agulla 

tindrà un color i un número que es correspondrà amb el mateix color i número del cartó. 

Els nens i nenes han d’ajudar en la confecció del material. 

MODEL: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NFA2rvv5nAk

