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TEMÀTICA DILLUNS 01 DIMARTS 02 DIMECRES 03 DIJOUS 04 
 

Aquesta setmana 
treballarem.... 

 
  

 
 

FESTA 
 

 
 

FESTA 
 

JOCS I MANUALITAT 
 

Jugarem als jocs que més 
ens agraden i farem un 

exercici de relaxació 
abans de marxar.  

CONTES I MANUALITAT  
 

Llegirem el conte del gat 
amb botes i en farem un 

dibuix.  

TEMÀTICA DILLUNS 08 DIMARTS 09 DIMECRES 10 DIJOUS 11 
 

Aquesta setmana 
treballarem.... 

 
Les emocions  

MANUALITATS 
 

Coneixerem les emocions 
i parlarem sobre elles. Ens 

dibuixarem a nosaltres 
mateixos i explicarem 

com ens sentim.  
 

MÚSICA I DANSA 
 

Veurem quines emocions 
ens poden aportar les 

cançons, que ens poden 
produir i com reaccionem 

amb elles.  
 

JOCS I MANUALITAT 
 

Jugarem a diferents jocs 
on hem de reconèixer les 
emocions i representar-

les. Pintarem amb 
pintures les nostres 

emocions. 

CONTES I MANUALITAT  
 

Veurem petits contes on 
haurem de veure quines 
emocions i sentiments es 

treballen. 

TEMÀTICA DILLUNS 15 DIMARTS 16 DIMECRES 17 DIJOUS 18 
 

Aquesta setmana 
treballarem.... 

 
Viatgem cap Amèrica 

MANUALITATS 
 

Coneixerem el país i 
veurem les seves festes i 
tradicions. Pintarem un 

dibuix.  
 
 

MÚSICA I DANSA 
 

Veurem els cantants 
famosos d’Amèrica i 
cantarem les seves 

cançons.  
 

JOCS I MANUALITAT 
 

Coneixerem els jocs típics 
d’Amèrica i farem un 

dibuix del que més ens 
agradi.  

CONTES I MANUALITAT  
 

Veurem les tres bessones 
i Colon i després el 

representarem nosaltres. 



 

-Totes les àrees es treballen a través de la temàtica de la setmana i a través del fil 

conductor de les manualitats.  
  

TEMÀTICA DILLUNS 22 DIMARTS 23 DIMECRES 24 DIJOUS 25 
 

Aquesta setmana 
treballarem.... 

 
Els investigadors 

MANUALITATS 
 

Veurem qui són els 
investigadors i científics i 

farem un petit 
experiment.  

MÚSICA I DANSA 
  

Coneixerem diferents 
cançons que parlem 

sobre experiments iens 
farem unes ulleres de 

científics.  

JOCS I MANUALITAT 
 

Jugarem a crear diferents 
invents i dibuixarem i 

pintarem el nostre 
científic.  

CONTES I MANUALITAT  
 

Veurem el conte de les 
tres bessones i 
Frankenstein.  

TEMÀTICA DILLUNS 29 DIMARTS 30 DIMECRES 31 DIJOUS 01 
 

Aquesta setmana 
treballarem.... 

 
Arriba l’estiu  

MANUALITATS 
 

Explicarem que ens 
agrada fer a l’estiu i farem 

un gelat 

MÚSICA I DANSA 
 

Coneixerem diverses 
cançons que parlen de 
l’estiu i les cantarem i 

ballarem plegats.  

JOCS I MANUALITAT 
 

Jugarem a diferents jocs i 
pintarem un mural del 

mar.  

CONTES I MANUALITAT  
 

Crearem el nostre propi 
conte sobre les nostres 

vacances d’estiu.  


