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Us recordem, que tal i com vau rebre en un comunicat de l’escola, aquesta setmana 
tindrem una estoneta per veure’ns en una videoconferència. Recordeu de portar 
pensada alguna coseta que vulgueu explicar als companys. 
Aquí torneu a tenir l’enllaç per  poder entrar cadascú al seu curs. Totes les trobades 
són a les 17h. Us esperem ! 
 
 
DILLUNS 11: P3B POLICIES      meet.jit.si/PRESENPOLICIES  
 
DIMARTS 12: P5B MAGS           meet.jit.si/PRESENMAGS 
 
DIMECRES 13: P4 MÚSICS        meet.jit.si/PRESENMUSICS 
 
DIJOUS 14: P3A PASTISSERS   meet.jit.si/PRESENPASTISSERS 
 
DIVENDRES 15: P5B EXCURSIONISTES  meet.jit.si/PRESENEXCURSIONISTES 
 
 
 
Dir-vos també que ja som al mes de maig i que aquest mes és el mes de Maria i el 
mes de les flors. Us proposem al llarg d’aquest mes de fer floretes a la Mare de Déu 
com vulgueu, dibuixades, pintades ,manualitats…. ja sabem que sou uns artistes! 
Tot el que feu ens ho podeu fer  arribar al correu de cada tutora. 
Maria estarà molt contenta !! 
 
 
Per aquesta setmana us proposem les següents activitats. Us recordem que totes 
les feinetes que aneu fent ens les podeu enviar al  correu de cada tutora i així 
nosaltres anem fent un seguiment. 
 

 

https://meet.jit.si/PRESENPOLICIES
https://meet.jit.si/PRESENMAGS
https://meet.jit.si/PRESENMUSICS
https://meet.jit.si/PRESENPASTISSERS
https://meet.jit.si/PRESENEXCURSIONISTES


 

P-3 
 
LECTO: 
Aquesta setmana tindràs la visita a casa de la vocal A. Té moltes ganes de jugar                
amb tu, així que et proposem algunes activitats perquè et puguis entretenir amb ella              
a casa. Si en realitzes alguna, si vols, ens pots fer arribar alguna foto: 

1. El so de la A. Pots buscar coses per casa que tinguin el so d’aquesta lletra.                
De ben segur que en trobaràs moltes. Fins i tot, les pots posar en una capsa                
o en un racó de casa que sigui només per la vocal A. 

2. El traç de la A. Pots provar d’escriure la lletra A amb llapis, colors i               
retoladors. També pots jugar amb la seva mida i escriure-la en gran o petit.              
Si et costa molt, no et preocupis. Els papes te la poden escriure en color groc                
i tu al damunt la ressegueixes. Ja veuràs com et sortirà molt i molt bé. 

3. Juguem amb els noms. Els papes et poden escriure el seu nom, el dels              
familiars que desitgis o el dels companys/es de la classe i pots intentar             
descobrir i classificar quins tenen la lletra A i quins no, també quantes en              
tenen en cas que tinguin la vocal A en el seu nom. 

4. Representem la A. Amb coses que tinguis per casa, pots          
construir i representar la A. Pensa que pots utilitzar         
escuradents, bastonets de les orelles, paper de plata,        
canyetes, cordills o llana, branquetes, tires de paper de diari          
per enganxar-ho en un foli, amb peces de construccions, taps,          
etc. Qualsevol idea serà ben encertada. 

  
MATES: 
 
Aquests dies a casa et proposem algunes idees per seguir treballant i conèixer millor              
el triangle: 

1. Triangles. Pots fer triangles amb plastilina o fins i tot pots fer-los de debò              
amb massa de galetes per poder-los menjar amb els papes. Podries preparar            
tres platets (en un hi haurà el número 1, en un altre el número 2 i a l’últim el                   
número 3). Quan els tinguis fets pots posar tants triangles al plat com indica              
el seu número. Per exemple, en el plat 2 hi posaràs 2 triangles, en el plat 3                 
doncs 3 triangles. Podeu jugar amb la quantitat i la forma. 

1. El triangle i els seus colors. Pots pintar triangles dels colors que vulguis             
(verd, groc, rosa…) i després guardar-los en capsetes o pots diferents segons            
el seu color, sense barrejar-los. Recordes els pots que fa servir el monstre             
dels colors per separar i guardar bé cada color? (el blau en el pot del color                
blau, el vermell en el pot vermell….). Doncs una idea així, però amb els              

 



triangles tant macos que hagis pintat. Et passem algunes idees, per pintar-lo            
solament o el de puntets per resseguir i pintar si ho desitges. 

 
 
 
 
 
 
 
MEDI: 
Seguim treballant els animals de la granja. La setmana passada et vam passar un              
enllaç amb una cançó. Ens agradaria que en algun moment ens enviessis un vídeo              
ballant o cantant la cançó de la granja! Vinga, anima’t que segur que ho fas molt i                 
molt bé! 
També et proposem que miris la presentació dels animals de la granja que hem              
preparat per tu perquè coneguis la família de cada animal, pots accedir en el              
següent enllaç: 
 Animals de la granja. 
 
ENGLISH: We are going to watch “Jim and the beanstalk”          
https://www.youtube.com/watch?v=OVVLBK1350o&feature=youtu.be and then I    
suggest you to plant a few beans in a plastic cup! You’ve got an example here:                
https://www.youtube.com/watch?v=zEOfdGaO5r8! Enjoy it! 
 
MÚSICA: 
Aquesta setmana proposo fer un instrument amb material reciclat. A continuació           
deixo un enllaç al Youtube en el qual podeu veure com fer-ho. Penseu que aquest               
enllaç és una proposta i això vol dir que podeu utilitzar els materials que us vagin bé                 
o tingueu a mà. 

 
Com fer un tambor 
 

PSICO: 
 
Aquesta setmana proposo les següents activitats: 
 

- Dibuixar la cara recordant les seves parts; ulls, boca ( llengua, dents, llavis)             
nas, orelles, celles, barbeta, front i galtes. 

- Si teniu plastilina, també es pot fer la cara amb plastilina. 

Abans es pot fer un joc, per exemple que vagin corrent, gatejant , fent              
l’arrossegament ( cocodril) o caminant i a la que es digui “stop” s’hauran de tocar la                

 

https://docs.google.com/presentation/d/1JyXjmQAbzTPvTQ54bya4CMrlKea4E6MPjHYr5bdzsT8/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=OVVLBK1350o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zEOfdGaO5r8
https://www.youtube.com/watch?v=uDxxItlErUI


part de la cara que es digui. També, simular que hi ha un mosquit que els vols picar i                   
s’han de tapar la part de la cara que vol picar el mosquit. 

- Disfressar-se amb diferents teles o roba. 

 
 
 
 

P-4 
 
LECTO: 
Aquesta setmana li donarem el protagonisme a una altra consonant; la lletra P Pots 
fer diferents activitats per tal de conèixer-la una mica més: 
 

-Aprèn a fer el seu traç; pots començar fent la lletra tot utilitzant materials 
diferents com peces de lego, fulles, pinces de la roba, fulles,... 
 
 
 
Després ja ho pots intentar fer amb 
llapis o retolador. Si et costa d’un inici, 
els papes poden fer la lletra amb 
retolador groc i tu ho repasses. 
 

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

-Intenta identificar totes les lletres P que hi ha en aquest poema. Les pots 
encerclar.Si vols, també pots aprendre’l i recitar-lo a casa. 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
MATES: 
 
Aquesta setmana aprendrem l’últim número que ensenyem a P4, el número 6. 
 

-Primer aprendrem a fer correctament el seu traç. Si us costa al principi, li 
podeu demanar als papes que l’escriguin amb rotulador groc i vosaltres el repasseu. 
I per fer un bon entrenament abans d’escriure amb llapis podeu fer el traç amb el dit 
posant farina, pa ratllat, sorra,... en un plat.  
 

-Podeu fer diferents exercicis per tal de reconèixer la quantitat que representa 
el número 6: podeu saltar o picar de mans 6 vegades, fer 6 figures diferents amb el 
vostre cos, podeu fer agrupacions o conjunts de 6 coses,...(podeu fer conjunts 
utilitzant corda o cordill de les sabates o també un got de plàstic us pot ser útil i 
podeu utilitzar qualsevol material que tingueu a casa, com pinces de la roba o pals 
de polo).Proveu!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Un altre joc seria pensar com podem fer el número 6 contant els dits de les 
mans (pex. tres dits d’una mà i tres dits de l’altre, quatre dits d’una mà i 2 dits de 
l’altre,...) Podeu escriure-ho en un paper i comenceu a treballar la suma. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
                                          3                         +                       3                  =            6 
 
  
Aquests jocs també els podeu fer amb els altres números que ja hem après i també 
podeu fer jocs de combinar diferents números. Som-hi!!! 
 
 
 
MEDI: 
Aquesta setmana continuem treballant els animals. Més concretament, treballarem 
els animals terrestres. Mireu aquest video i resoleu les endevinalles que us proposa 
el mussol savi. 
Quin dels animals que surt no és terrestre? Perquè? 
 
https://youtu.be/aTEb3P2VIoY 
 
 
 
 
ENGLISH: We are going to watch “Jim and the beanstalk” 
(https://www.youtube.com/watch?v=OVVLBK1350o&feature=youtu.be) and 
then I suggest you to plant a few beans in a plastic cup! You’ve got an example here: 
https://www.youtube.com/watch?v=zEOfdGaO5r8! Enjoy it! 
 
MÚSICA: 
Aquesta setmana proposo fer un instrument amb material reciclat. A continuació           
deixo un enllaç al Youtube en el qual podeu veure com fer-ho. Penseu que aquest               
enllaç és una proposta i això vol dir que podeu utilitzar els materials que us vagin bé                 
o tingueu a mà. 

 
Com fer un tambor 
 
PSICO: 
 
Aquesta setmana proposo les activitats següents: 

- Dibuixar la figura humana, recordant les seves parts: ulls, boca( llavis, dents,            
llengua) nas, orelles, celles, coll, pit, panxa, esquena, cul ,braços, mans,           
cames, peus etc. 

 

https://youtu.be/aTEb3P2VIoY
https://www.youtube.com/watch?v=OVVLBK1350o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zEOfdGaO5r8
https://www.youtube.com/watch?v=uDxxItlErUI


- Si teniu plastilina, també poden fer-la  amb plastilina. 

Abans es pot fer un joc, per exemple que vagin corrent, saltant o caminant i a la que                  
es digui “stop” s’hauran de tocar la part del cos que es digui. També, fer el joc del                  
pica paret i quan s’aturin, s’hauran de tocar la part del cos que es digui. 

- Disfressar-se amb teles o roba.  

 

 
P-5 
 
LECTO: 
Aquesta setmana continuen arribant lletres. A veure si 
coneixeu de quina lletra parlem. El so d’aquesta lletra el 
podem escriure de dues maneres. Aquí tens uns parell 
d’endevinalles d’una d’elles. 
 
Sóc be i belar no sé 
Qui sóc ? 
 
Sóc grossa, ben rodona, i m’agrada el bacallà; no sóc amiga del viatge però 
amb barca acostumo a anar. Qui sóc? 
 
 
La “b” 
 
Doncs sí, aquest so el podem escriure amb la “b “ o la “v”. 
 Et proposem les mateixes  activitats que vas fer per l’altra lletra (aquestes activitats 
s’han d’adequar al nivell que estigui cadascú) : 

- Busca joguines, menjar, peces de roba, o tota mena de coses que tinguis per 
casa i en les que en el seu nom soni el so “b”. (és indiferent com s’escrigui, 
ens interessa que discriminin el so ). 

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

- Construeix frases amb alguna d’aquestes paraules. 
- Busca en algún text totes les “b”  i “v “que trobis, encercla-les o bé les vas 

assenyalant amb el dit. 

 
 

 



 
Adjuntem una fitxa per encerclar les “b” i les “v”. Encercla cadascuna d’un color 
diferent, per exemple la “b” vermella i la “v” verda. 
També adjuntem el traç perquè practiquis una mica. Repassa les que estan fetes 
amb retolador i les que has de fer tu fes-les amb llapis. No oblidis de posar a 
l’esquerra el nom i a la dreta la data. 
 
 
 
MATES: 

 
Seguirem repassant els números, les sumes i farem 
problemes. 
 
1.Es tracta de buscar peces del domino que la suma dels 
seus nombres doni com a resultat el número que hi ha en 
el cercle. Podeu fer la plantilla vosaltres mateixos 
resseguint amb un got per fer el cercle i escrivint els 
números que vulgueu a dins. 
 
 

 
2.En un full pots escriure números i posar a sobre tantes peces com diu el número. 
Pots fer-ho amb construccions, llegums, botons,boletes de paper…..el que vulguis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Pensa problemes, situacions que puguis fer als pares tipus : 
 
Si jo tinc 4 caramels i me’n menjo 1 quants caramels em quedaran ? 
 
Si la mama compra 5 plàtans i la iaia 3 ,quants plàtans hauran comprat entre les 
dues ? 
 

 



Aquest tipus de problemes els poden inventar ells (ho hem fet a l’aula ) o bé a 
l'inrevés,vosaltres els dieu el problema i ells han de calcular (també ho hem treballat 
). Poden ser problemes de posar i de treure sempre amb números que ells puguin 
calcular. Penseu que a P-5 es treballa fins el 10 . 
 
 
4. Crea el teu propi joc de memory. No cal fer-ho en un dia,pots anar creant cada dia 
una miqueta. 
Utilitzant papers, cartolines, llapis, colors, cola… pots crear el teu propi joc de 
memory com el que veus a la foto. Pots utilitzar dibuixos d’animals, de fruites, de 
flors…  

 
També pots fer-ho més difícil…  

 
 
 
 
MEDI: 

En aquesta sessió aprendrem coses de la terra, del seu satèl·lit la lluna i del Sol.                

Primer de tot mirarem un vídeo introductori. 

https://www.youtube.com/watch?v=ivHOIcPoJl0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ivHOIcPoJl0


https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU (el moviment de la lluna i les seves         

fases ) 

Per aprendre més coses sobre les fases de la lluna, o per què sempre veiem el 
mateix costat de la lluna podeu veure aquest video 
https://www.youtube.com/watch?v=ckaGP3XxEwE 
 
I si voleu treballar les fases de la lluna d’una forma més divertida podeu fer-ho amb 
galetes de xocolata i nata (tipus oreo, o príncipe...) , tal com veieu a la foto. Bon 
profit! 

  
 
Aquesta setmana també podeu construir un rellotge de sol, per tal de saber si ja és 
hora de dinar o encara podeu jugar una estona més… aquí teniu algunes imatges 
que us poden ajudar a construir-lo. Si preferiu, també podeu enganxar dibuixos de 
les diferents activitats que feu durant el dia, així el rellotge us avisarà quan podeu 
sortir a passejar. Només necessites un plat i un llapis. Escrius els números fins el 12 
i ja ho tens! 
 

  
 
 
 
 
ENGLISH: We are going to watch “Jim and the beanstalk” 
(https://www.youtube.com/watch?v=OVVLBK1350o&feature=youtu.be) and 
then I suggest you to plant a few beans in a plastic cup! You’ve got an example 
here: https://www.youtube.com/watch?v=zEOfdGaO5r8! Enjoy it! 
 
MÚSICA: 
Aquesta setmana proposo fer un instrument amb material reciclat. A continuació           
deixo un enllaç al Youtube en el qual podeu veure com fer-ho. Penseu que aquest               

 

https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU
https://www.youtube.com/watch?v=ckaGP3XxEwE
https://www.youtube.com/watch?v=OVVLBK1350o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zEOfdGaO5r8


enllaç és una proposta i això vol dir que podeu utilitzar els materials que us vagin bé                 
o tingueu a mà. 

 
Com fer un tambor 
 
PSICO: 
 
Aquesta setmana proposo les activitats següents: 

- Dibuixar la figura humana recordant les seves parts: ulls, boca( llavis, dents,            
llengua) nas, orelles, celles, coll, pit, panxa, esquena, cul ,braços, mans,           
cames, peus etc. 

- Si teniu plastilina, també poden fer-la amb plastilina. 

Abans es pot fer un joc, per exemple que vagin corrent, saltant, a la pota coixa o                 
caminant i a la que es digui “stop” s’hauran de tocar la part del cos que es digui.                  
També, fer el joc del pica paret i quan s’aturin, s’hauran de tocar la part del cos que                  
es digui. 

- Disfressar-se amb teles o roba. 

 

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

