
 
 

Estimats conillets i pingüins... 

El curs s’acaba i amb aquest s’acaben les activitats setmanals. Ha estat un trimestre 

molt diferent, no ens pensàvem que seria així, però hem intentat estar al vostre costat 

de la manera més humil i afectuosa que hem pogut, esperem haver arribat a vosaltres i 

als vostres cors. S’acaba el P3 però al setembre tornarem amb trobar-nos a l’escola 

amb moltes ganes de fer coses i de gaudir junts. Moltes gràcies un cop més per tot 

l’esforç que heu fet, per la vostra comprensió i paciència i per la feina que heu realitzat 

setmana rere setmana. 

Us desitgem un bonic estiu, cuideu-vos molt i feu cas a les vostres famílies. Estimeu-

vos, salteu, jugueu, aneu a la muntanya, a la platja, aprofiteu, amb molta precaució, el 

temps i no deixeu de somriure i ser feliços. Aquí us deixem les darreres propostes, com 

sempre voluntàries, per treballar a casa. Us estimem!  

Fins molt aviat famílies, 

Maria i Vane       

Activitat 1: DIBUIX MÀGIC 

Per realitzar aquesta activitat necessitem ceres tipus “MANLEY”, una cartolina 

blanca i escuradents. Per tal que no es cansin, podeu utilitzar mitja cartolina. 

Demanem als nens i nenes que pintin trossos de la cartolina amb ceres de colors. 

Hem d’utilitzar molts colors, com més vius millor. Un cop la cartolina estigui 

pintada sencera, pintarem a sobre amb cera negra, fins que tot quedi tapat i 

només es vegi el color negre. I ara utilitzarem un escuradents com si fos un llapis. 

Dibuixem, practiquem traços, el nom, números, el que el nen o nena vulgui. Heu 

vist... ÉS MÀGIA! 

Exemple: 

 

 



 
 

Activitat 2: ARRIBA L’ESTIU 

És moment de preparar-nos per gaudir de l’estiu i, per això, parlarem amb els 

infants dels elements de l’estiu (calor, màniga curta, gelats, piscina, vacances, 

etc.), tot pensant diferències entre l’hivern i l’estiu. Podeu iniciar l’activitat 

visualitzant la següent cançó de FROZEN sobre l’estiu: 

https://www.youtube.com/watch?v=CmSk18kqDJA 

Després de parlar sobre l’estiu i plantejar als infants que li passaria al personatge 

que és de gel si visqués l’estiu (es desfaria, tornant-se aigua, podeu 

experimentar-ho amb un gel posat al sol), demanarem als nens i nenes que facin 

un dibuix, com vulguin, sobre l’estiu, els podeu guiar o deixar-los que imaginin 

ells mateixos el seu estiu: platja, calor, vacances, piscina... Mentre dibuixen 

podeu posar aquesta cançó del POT PETIT: “Viu l’estiu” 

https://www.youtube.com/watch?v=HdCxFIC93Ws 

Són uns artistes, oi! 

Activitat 3: LES FLETXES 

Us proposem una activitat per treballar diverses competències matemàtiques. 

Per fer-la necessitarem els següents materials:  

- Tisores. 

- Foli blanc. 

https://www.youtube.com/watch?v=CmSk18kqDJA
https://www.youtube.com/watch?v=HdCxFIC93Ws


 
 

- Retoladors o colors. 

- Capsa de cartró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retallem el cartró per obtenir 4 rectangles de la mida d’una targeta bancària 

aproximadament i dibuixem quatre fletxes: 

 

Després retallem el foli en 10 quadrats iguals per obtenir 10 targetes. I en 

aquestes targetes dibuixem els diferents models que hauran de seguir els nens 

i nenes. 



 
 

Col·locarem el material a sobre de la taula i el nen o nena estarà assegut/da 

davant d’aquest. Li presentem el material: 4 retoladors de diferent color o colors 

de fusta, les quatre fletxes i les targetes que hem preparat amb les diferents 

combinacions. Seguidament, escollim una de les targetes i la posem al davant 

de l’infant. Ell haurà de copiar el model i així ho farà cada vegada que li proposem 

una de les targetes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Segur que, a poc a poc, ho fan molt bé! Ànims. 

 

 

 

 



 
 

Activitat 4: NATURALESA CONGELADA. 

Aprofitant que ja podem sortir una mica més al carrer i podem anar fins i tot a 

donar un passeig per la muntanya, anirem agafant flors petites, fulles, pedretes 

boniques, etc. En arribar a casa ficarem en una glaçonera un element a cada 

compartiment i omplirem amb aigua i ho posarem a congelar. En una altra 

glaçonera no posarem ni flors ni pedres ni res, només aigua per fer glaçons buits. 

Un cop congelat tot, en una sabata traurem els glaçons, els que tenen elements 

de la naturalesa i els que no. Així el nen o la nena haurà de descobrir quins tenen 

tresors i quins no. Els facilitarem també gots petits d’aigua, algun d’ells li podem 

posar colorant alimentari per tenyir l’aigua de color. Els deixem experimentar, 

observar, manipular, per tal que vegin com se’n van desfent els gels i com poden 

treure les flors, pedres, etc.  

Podem també donar pipetes, pinces, alguna eina per picar els glaçons, etc. 

Exemple: 

 



 
 

Activitat 5: CREEM EL NOSTRE MONSTRE. 

Us proposem crear un monstre a partir d’un dau. Necessitareu un dau, un paper, 

un llapis i colors. 

Un cop tingueu el material us heu de fixar amb la taula que posem a continuació 

amb les diferents parts del cos i dibuixar el monstre per ordre. La primera 

columna és el dibuix del cos, després els ulls, la boca i per últim, les orelles. Cada 

cop que heu de dibuixar una part, tireu el dau, compteu quants puntets té aquest 

i busqueu-lo a la taula. Us animem a pensar un nom per al vostre monstre i 

escriure’l o repassar-ho amb l’ajuda de les vostres famílies. Pinteu-lo ben bonic! 



 
 

Activitat 6: FEM LA COMPRA! 

Necessiteu catàlegs de supermercats, tisores, cola, un foli i un llapis. Al paper 

l’adult us dibuixarà un cistell de la compra. Aleshores haureu de mirar els 

catàlegs i decidir que voleu comprar, 2 plàtans, un iogurt, 3 ampolles d’aigua, 

etc. Un cop decidit, retalleu els productes seleccionats i enganxeu-los al cistell. 

Heu de posar una etiqueta des de cada aliment i escriure a dins el número de la 

quantitat que heu comprat. Per exemple, si heu comprat 2 plàtans, escriureu el 

número dos. Practiquem el traç dels números de l’1 al 3. Si algun nen o nena ja 

domin el traç d’aquests números podeu enganxar un nombre major del mateix 

aliment i escriure el número 4 o el 5, per exemple (5 taronges). 

 

 

 

Esperem que gaudiu i descanseu molt durant les vacances. Fins molt aviat! 
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