
 

 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Esperem i desitgem que estigueu bé de salut. 

Us enviem un horari orientatiu que us pot ajudar a planificar les feinetes que us hem 

preparat per aquesta setmana. Aquest horari el podeu modificar o fer a la vostra manera i 

podeu fer participar als nens/es en la seva elaboració. També hem posat un model d’horari 

fet per un nen amb la seva família. 

Continuem enviant activitats noves, però podeu repassar també les cançons de les rutines, 

de la primavera… continuar amb el joc simbòlic, jocs de taula en família... 

 

 

LECTOESCRIPTURA 

 

● En un mail diferent, us compartirem un vídeo tutorial on la senyoreta Marta us 

explicarà com podem fer diferents activitats per treballar les lletres que anirem 

presentant. Començarem amb la lletra “M”. 

 

● Power del Conte de la “M”. El podeu escoltar amb la veu de la senyoreta Ma. Jesús. 

Feu conversa amb ells, preguntes de comprensió per veure si ho han entès. 

Treballar les paraules que tenen la lletra “M”. 

 

https://drive.google.com/file/d/1T0VeG4ON9drQUBHvdhFk40BUL_WYnhox/view?us

p=sharing 

  

● Fitxa per repassar la lletra “M” (Annex 1). Primer amb llapis i després ho poden 

repassar amb retoladors. 

 

● Fitxa d’encerclar els dibuixos que tenen la lletra “M” (Annex 2).  

 

ENTUSIASMAT 

 

● Power Bits Figures Geomètriques, per visualitzar i escoltar. 

https://drive.google.com/file/d/1Ud1JPDmXc_UrDFeFHogtiLH578jC0eAu/view?usp=s

haring 

 

● Orientacions de com podeu fer les activitats EntusiasMAT. 

 

● Fitxa del nombre 9 (Annex 1) per repassar 

 

● Fitxa d’escriure el nombre que falta (Annex 2). 

 

● Fitxa de percepció visual (Annex 3) 

 

● Full de la posició de les mans per fer els nombres de manera correcta i ajudar a 

comptar.  

 

 

Una salutació! 
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ACTIVITATS DE LLENGUATGE MATEMÀTIC - ENTUSIASMAT 

 

Us recomanem fer aquestes activitats prèviament: 

 

 Abans de començar us proposem la següent  RUTINA: 

● Visualització de bits de figures geomètriques. 

● Comptatge fins a 10 de forma ascendent i descendent (coet) 

● Problemes orals proposats en la sessió corresponent (PENSO-

PREPARO-MOSTRO) 

Per tal que us feu una idea de com funciona la rutina, us farem arribar un  

vídeo on podreu veure com fem les senyoretes el comptatge fins a 1O 

(SIMULANT UN COET) i els problemes orals. I un Power amb els bits de 

figures geomètriques. 

El primer és per tal que ho pugueu fer els pares amb els nens i nenes i el 

Power simplement és per visualitzar i escoltar. 
 

NUMERACIÓ del nombre 9 (annex 1) 

Per començar: 

- Expliquem com han de fer el traç del nombre 9 (un cèrcol i un 

aixecat que baixa). 

- Fem  el traç sobre una safata amb farina. 

- Fem el nombre 9 amb plastilina 

- Practiquem el 9 amb els dits. 

 Problemes orals  

1.  L’Anna té tres cotxes i el seu pare li regala un altre. Quants cotxes 

té ara? PENSO-PREPARO-MOSTRO 

2. La Rosa té una pilota i en Josep li regala dues més. Quantes pilotes 

té ara la Rosa? PENSO-PREPARO-MOSTRO 

3. La Júlia té tres gomes d’esborrar i en perd una. Quantes gomes li 

queden? PENSO-PREPARO-MOSTRO 

 Activitats manipulatives 

- Juguem al Dictat musical: per iniciar el joc agafem un instrument 

musical i diem un nombre determinat, i han de picar la quantitat de 

cops del nombre indicat. Continuem el joc amb altres nombres. 

 

 

 

 



 

 

 

NUMERACIÓ (annex 2) 

Per començar: 

       -  Ensenyem un nombre de l’1 al 9 i ells diuen primer el nombre i 

després salten aquest nombre de vegades. 

       -    Repetim amb un nombre diferent. Canviem l’acció de saltar per un 

altre moviment, com ara girar, picar de mans o ajupir-se. 

 

Problemes orals: 

1. Si ajuntem dos cotxes verds i dos cotxes blaus, quants cotxes tenim? 

PENSO-PREPARO-MOSTRO 

2. Si el teu pare et compra una bufanda i la teva àvia una altra, 

quantes bufandes tens? PENSO-PREPARO-MOSTRO 

3. Si de quatre olives te’n menges dues, quantes olives et queden? 

PENSO-PREPARO-MOSTRO 

 

 

PERCEPCIÓ VISUAL (annex 3) 

Per començar: 

- Dobleguem un cercle en dues parts iguals i el desdobleguem per 

puntejar amb retolador el plec format per l’eix de simetria. Els 

mostrem que aquesta figura es pot plegar creant dues parts iguals 

en forma i mida. Tornem a plegar i desplegar el cercle per mostrar-

los que les dues parts que s’han format són exactament iguals. Per 

tant, aquest cercle és una “figura simètrica”. Retallem el cercle pel 

plec i superposem les dues parts retallades per confirmar que són 

completament iguals. 

-  Ara dobleguem un altre cercle en dues parts, però ara desiguals. 

El desdobleguem i repassem la línea del plec amb un retolador. 

Preguntem: ”les dues parts d’aquest cercle són de la mateixa mida i 

tenen la mateixa forma?”. Els fem veure que les parts en que queda 

dividit el cercle són simètriques en el primer cas i no són 

simètriques en el segon.   

 

 Problema del dia: 

1. El pastisser va donar dos pastissos de xocolata a un grup de nens i 

els va dir: “Podeu partir-los per la meitat”.  



2. Quants trossos de pastís tenen els nens després de partir-los per la 

meitat?.  

3. Si hi havia vuit nens, cada un va tenir la meitat d’un pastís? Què 

poden fer? 
 



 

 

NOM I COGNOM:_________________________________________________________________________ 



 



 



1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



 

 

 

 

 

NOM I COGNOM: _____________________________________________________________ 



 

 

 

NOM I COGNOM:______________________________________________________________ 
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PROPOSTA D’HORARI  PER A DIES DE CONFINAMENT 

● Aquest horari és una guia, però cada família el pot adaptar a les seves 
pròpies rutines i necessitats. 

● Per a que sigui més visual pels nens i nenes, podeu fer-los partícips de 
l’activitat emplenant-lo junts dibuixant, amb pictogrames... 

● És recomanable deixar el cap de setmana com a dies d’activitats de 
lleure. 
 

 
 
 

 
 
 

MATÍ 

DESPERTAR-SE Ens despertem, esmorzem i 
ens vestim 

TASQUES DE LA CASA Fer el llit i arreglar l’habitació 

TEMPS ACADÈMIC En aquesta estona recomanem 
fer les activitats de 
lectoescriptura, contes, 
vocabulari... 

SNACK Poden menjar alguna coseta si 
els ve de gust. 

TEMPS ACADÈMIC En aquesta segona estona 
recomanem fer activitats 
matemàtiques, com poden ser 
els deures escolars 
d’Entusiasmat, jocs educatius 
matemàtics, comptar objectes 
que tinguem per casa... 

MIGDIA DINAR Ajudar a parar taula, dinar i 
recollir la taula. 

 
 
 
 
 

TARDA 

ESTONA TRANQUIL:LA  Trencaclosques, jocs de taula, 
migdiada... 

ACTIVITATS CREATIVES Activitats de Plàstica, legos, 
jocs magnètics, dibuix lliure, 
treballs manuals, escoltar 
música, ballar, cuinar... 

BERENAR El poden preparar ells 
mateixos. 

JOC LLIURE Jocs de moviments, ioga, fer 
psicomotricitat, joc lliure de 
l’infant... 

VESPRE TV LLIURE I DUTXA Una estoneta d’aparells 
electrònics i la dutxa. 

NIT SOPAR Sopar i recollir la taula. 

HORA DE DORMIR Llegir un conte i a dormir. 
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Exemple d’horari fet per un nen amb l’ajut de la família 
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