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Benvolgudes famílies, 

aquesta setmana especial de Sant Jordi, us compartim un video amb “La llegenda de Sant 

Jordi” explicat per les senyoretes i un seguit de cançons, contes, manualitats i activitats  

relacionades amb Sant Jordi. 

 

A més continuarem treballant la lectoescriptura: 

● Fitxa “M” (Annex 1): Relacionar la paraula amb el dibuix corresponent i escriure la 

paraula al rectangle del costat. 

● Fitxa “M” (Annex 2): Picar les paraules, retallar els dibuixos i enganxar si tenen un o 

dos cops de veu. 

● Dita de l’abril: “ A L’ABRIL CADA GOTA VAL PER MIL”.  

Els hi llegiu, la repasseu i després que completin les paraules que falten (ABRIL-

GOTA-MIL). Poden pintar i decorar el dibuix. 

● Cançó de Sant Jordi: la podeu cantar i després completar les paraules que falten 

(JORDI-DRAC-PRINCESA-ROSA) 

 

I també trobareu les activitats EntusiasMAT. 

 

ENTUSIASMAT 
Comencem el tercer trimestre. 
 
Abans de començar les fitxes us proposem la següent RUTINA: 
 

- Comptatge fins a 10 de forma ascendent i descendent (coet). Podeu mirar el vídeo 
del coet i problemes de les “senyus”. 

- Visualització de bits de figures geomètriques. 
- Bits cossos geomètrics:  

https://drive.google.com/file/d/10OUrwq1vQGSbPLmiJVH_3Pnx8_f-
cFxb/view?usp=sharing  
 

PÀGINA 1   NUMERACIÓ (Annex 1) 

 
Per començar: 
Ens col·loquem ajupits i ens aixequem poc a poc mentre comptem en veu alta fins a 10. 
Aleshores, mentre comptem de forma descendent des de 10, tornem a ajupir-nos molt poc 
a poc. 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/10OUrwq1vQGSbPLmiJVH_3Pnx8_f-cFxb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10OUrwq1vQGSbPLmiJVH_3Pnx8_f-cFxb/view?usp=sharing
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Problemes orals: 

1. Si tens quatre mandarines i no te’n menges cap. Quantes mandarines et queden? 
PENSO-PREPARO-MOSTRO 

2. Si tens una capsa amb quatre llapis de colors i la Vanesa n’agafa un. Quants te’n 
queden? PENSO-PREPARO-MOSTRO 

3. Tinc tres dibuixos i en pengen un a la paret. Quants dibuixos queden per penjar? 
PENSO-PREPARO-MOSTRO 
 

Activitats manipulatives: 
Escrivim dos nombres a la pissarra o en un paper i preguntem quin nombre és més gran i 
quin és  més petit. 
 
Joc demostració: 
Escolten els problemes i marquen amb una creu el dibuix correcte de la fitxa (1) segons 
l’enunciat que els plantegem: 

1. “Observeu els arbres fruiters. La Sara va recollir més fruita d’un dels arbres. Marqueu 
amb una X l’arbre del qual encara no ha collit la fruita”. 

2. “La Maria té molts llibres. En va col·locar uns quants en un prestatge i altres en un 
altre. Quin té més llibres? Marqueu-lo amb una  X”. 

3. “La Maria i la Sara estan comprant. La Maria ha comprat més. Marca amb una X el 
carretó de la Maria”. 

 
 

PÀGINA 2   RAONAMENT LÒGIC (Annex 2) 

 
Per començar 
Història per pensar: Anem llegint poc a poc i ens parem per a que contestin els nens/es (el 
que està en negreta) 
 
 Els somnis d’en Max 
A en Max li encanta estirar-se al llit i somiar despert. Imagina que les seves joguines tenen 
vida i que parlen amb ell, que els seus ninos ballen i canten i que els llibres li expliquen les 
històries que tenen dins.   
 
«Us agradaria que els vostres llibres parlessin?» 
 
Avui en Max s’ha quedat embadocat mirant la seva prestatgeria preferida. Com és que és la 
seva preferida? Perquè hi té les fotos dels seus jugadors de futbol preferits, la seva col·lecció 
de dinosaures i els còmics i llibres d’aventures.  
  
En Max pensa en tot el que podria fer si tots els objectes de la prestatgeria estiguessin vius. 
«Hi ha tres jugadors de futbol; si n’hi hagués un més podríem formar un equip», pensa en 
Max.  
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 «Quants jugadors vol tenir en Max a la prestatgeria?» 4 jugadors. 
 
Després, mira el còmics i els llibres d’aventures i pensa: «Si tingués dos llibres més, podria 
regalar-ne dos a la Nora, dos a la Rita i quedar-me’n dos. Així tots tres podríem sentir les 
seves històries».  
 «Quants còmics i llibres d’aventures vol tenir en Max a la prestatgeria?» 6 llibres. 
 
A en Max li encanten els dinosaures i en té dos de mida mitjana.  
«M’encantaria tenir el doble de dinosaures i sortir amb ells a passejar pel carrer del Foc», va 
pensar en Max.   
 
«Quants dinosaures li agradaria tenir?» 4 dinosaures. 
 
De cop, una veu el desperta del somni: —Max! Has recollit la roba que hi ha per terra?  
És el seu pare. En aquell moment, en Max veu les tres piles de roba a terra i pensa: «Tant de 
bo tingués dues piles menys...». «Quantes piles de roba voldria tenir en Max?» 1 pila de 
roba. 
 

Explicació fitxa: Els nens/es miren les imatges (annex 2), les retallen i les 
ordenen seqüencialment. 
 

PÀGINA  4   ORIENTACIÓ ESPACIAL (Annex 3) 

 
Per començar: 
      .      Practiquem comptar del 10 al 0. 

- Mostrem amb els dits el nombre indicat. 
 

Problema del dia 
En Miquelet va dir “comptaré fins el 9: 1,2,3,5,4,7,8,9” Va comptar correctament? Per què 
no va comptar correctament? 
 
Joc demostració 
Demanem als alumnes que ens imitin mentre expressem oralment:  les accions que fem: de 
cara, d’esquena,  d’esquena, de cara… 
Treballem els conceptes ‘de cara’ i ‘d’esquena’ amb el joc El rei diu. Podem donar ordres del 
tipus: 
   . “El rei diu: “de cara a la porta”. 
   . “El rei diu: “d’esquena a la porta”…. 
 
Activitats manipulatives 
Juguem a Comptar amb pots. Posem un nombre d’objectes dins del pot i els alumnes els han 
de treure per comptar-los. 
Ensenyem un nombre i els alumnes han d’introduir aquest nombre d’elements dins del pot. 
Agafem fins a un màxim de 10 objectes i els convidem a comptar-los. 
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 PÀGINA  5   NUMERACIÓ  (Annex 4) 

 
Per començar: 

- Repassem la sèrie del 0 al 10 plantejant la pregunta següent: «Quan comptem, quin 
nombre ve just després del 3?».  Els alumnes han de respondre aixecant el nombre 
correcte de dits.  

- Parlem del concepte ‘un més’. Posem les fitxes d’una en una en un recipient. Els 
diem que comptin mentre les fiquem, plantejant-los preguntes de tipus: «Quantes 
fitxes hi ha al recipient?».  
N’afegim una i demanem: «Quantes fitxes hi ha ara?».  
Traiem fitxes d’una en una i les comptem per comprovar-ho.  
Expliquem que, al començament, hi havia quatre fitxes.  Després n’hem afegit una i 
ara n’hi ha cinc. 
 
 
Ajudem els alumnes a relacionar la sèrie del 1 al 10 fins al nombre  d’objectes que hi 

ha ara, de manera que s’adonin que el resultat d’afegir-ne un en un grup es representa amb 
el nombre següent a la sèrie. Preguntem també: «Quin nombre  ve després del 4?».  «Quant 
és un més que 4?». Animem els alumnes a reconèixer que les respostes són  iguals en tots 
dos casos i els demanem que ens expliquin per què. Repetim l’activitat amb altres nombres, 
però sense passar del 10. 

 
 

Problemes orals 
1. A casa d’en Xavier hi ha un televisor a la cuina i un altre al menjador. Quants n’hi ha 

en total? PENSO-PREPARO-MOSTRO 
2. Hi havia quatre mosques i ara només n’hi ha tres. Quantes mosques se n’han anat? 

PENSO-PREPARO-MOSTRO 
3. Tens tres culleres i jo en tinc una. Qui té menys culleres? 

 

   
Activitats manipulatives 
Introduïm set fitxes en un pot per comptar i els nens ens observen. Preguntem: “Quantes 
fitxes hi ha?”. Compten mentrestant deixem caure una altra fitxa. “Quantes n’hi  ha ara? Les  
comptem per verificar els resultats. 

 

Esperem poder veure’ns aviat. 

Salutacions. 

 

Les mestres de P4 



 

 

SANT   _______________   ARRiBA  
COM UN CAVALLER, 
AMB LA SEVA LLANÇA 
TRAVESSA EL CARRER. 
 
JA VEU LA PRINCESA 
QUE EL  ___________  VOL MENJAR, 
Si NO ES DÓNA PRESSA 
ELLA MORiRÀ. 
 
Li CLAVA LA LLANÇA, 
CAU ESCALABRAT; 
LA POBRA  _____________________  , 
ViSCA S'HA SALVAT! 
 
LA   _____________   CREiXiA, 
SANT JORDi L'HA AGAFAT 
i A LA PRiNCESA 
JA Li HA REGALAT. 

 

 

 

 



 

 

NOM I COGNOM: ________________________            _____________________________ 

 

DATA: ____________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

NOM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A L’ ___________ 

  CADA  ________ 

  VAL PER  ______ 



 

NOM I COGNOM: _______________________________________________________________ 
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