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Benvolgudes famílies, 

 

Us enviem les orientacions i deures d’aquesta setmana. 

 

● Conte: “El osito goloso“ 

A partir del diumenge 26 d’abril els nens/es poden sortir al carrer. Us 

compartim aquest conte que us servirà per poder parlar sobre les emocions 

relacionades amb aquest canvi i explicar com ha de ser aquesta tornada. 

Esperem que us agradi. 

https://www.axarquiaplus.es/cuento-para-explicar-a-los-ninos-el-

desconfinamiento/ 

 

Lectoescriptura: 

● Power del Conte de la N:      https://drive.google.com/file/d/12-

yIZm1xcX1OZbjJRfPywkddtd-RvuPC/view?usp=sharing  

● Fitxa per repassar el traç de la lletra N, poseu la data, el dia i l’any. 

Repassar primer en llapis i després ho poden repassar en rotulador. 

(Annex 1) 

● Fitxa d’ encerclar les paraules que tinguin la lletra N (Annex 2) 

● Fitxa per pintar de la Mare de Déu de Montserrat (Annex 3). La poden 

pintar amb colors, retoladors i decorar les lletres com vulguin. 

● Mandala per pintar (Annex 4) 

● Us compartim dos contes per a que els escoltin; poder fer conversa 

amb ells i preguntes de comprensió. 

- Conte amb Bel Olid: “Les bruixes d'Arlet” 

https://youtu.be/8VFwYUlUCqc 

- Conte amb Jaume Copons: “Tot el que sé quan m’enfado” 

https://youtu.be/3AQLSNSi06Y 

Plàstica 

★ Com estem al mes d’abril us recomanem aquesta manualitat tan 

divertida 

https://drive.google.com/file/d/1mXVP5UGnEcUobn3bX5gMYvw86KrUFp7E/view?

usp=sharing 

https://www.axarquiaplus.es/cuento-para-explicar-a-los-ninos-el-desconfinamiento/
https://www.axarquiaplus.es/cuento-para-explicar-a-los-ninos-el-desconfinamiento/
https://drive.google.com/file/d/12-yIZm1xcX1OZbjJRfPywkddtd-RvuPC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12-yIZm1xcX1OZbjJRfPywkddtd-RvuPC/view?usp=sharing
https://youtu.be/8VFwYUlUCqc
https://youtu.be/3AQLSNSi06Y
https://drive.google.com/file/d/1mXVP5UGnEcUobn3bX5gMYvw86KrUFp7E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mXVP5UGnEcUobn3bX5gMYvw86KrUFp7E/view?usp=sharing
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EntusiasMAT: 
Us recordem que cada sessió la podeu començar amb: 

  

-       Vídeo del coet i els problemes de les ‘senyus’. 

-       Vídeo dels bits de les figures geomètriques. 

-       Vídeo dels bits dels cossos geomètrics. 

-    Fer amb ells les activitats o jocs que us expliquem abans de fer la 

fitxa. 

-       Fer la feineta de paper (fitxes) 

  
PÀGINA  6   GEOMETRIA (Annex 1) 

  

Per començar 

•     Mostrem un rombe: escrivim el nom, el diem en veu alta i els nens 

el repeteixen. Els preguntem on poden veure rombes i els animem a 

comparar-los amb altres objectes de la classe i d’on viuen o de llocs 

on van.  

•   Com sabem quan una figura és un rombe? Alguns comencen dient 

que és un quadrat que hem girat. De totes maneres, els donem més 

d’una oportunitat per tal que, progressivament, desenvolupin 

l’habilitat de respondre matemàticament. 

•    Mostrem els bits de les figures geomètriques deixant que en diguin 

el nom. Ens centrem especialment en el rombe i els expliquem que 

és un polígon, una forma tancada feta amb línies rectes i que té 

quatre costats iguals i paral·lels dos a dos. 

  

Problema del dia 

Quin nombre s’acosta més al 7? 

2 o 5 

3 o 8 

5 o 10 

  

Joc demostració 

Proporcionem un rombe als alumnes i els preguntem: «És un quadrat?». 

Podem doblegar-lo per comprovar-ho. Els alumnes han de fixar-se que és un 
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rombe i no un quadrat, que té quatre costats de la mateixa mida (com un 

quadrat), però que no té els angles iguals. S’adonen que quan es doblega no 

coincideixen els costats ni els angles, perquè té dos angles obtusos (més 

grans que l’angle recte) i dos angles aguts (més petits que l’angle recte).  

  

  

PÀGINA   9   NUMERACIÓ (Annex 2) 

  

Per començar 

·   Repassem la sèrie del 0 al 10 plantejant preguntes. Donem als nens uns 

segons per pensar abans de respondre, i aleshores els diem que responguin 

amb els dits.  

 «Quan comptes, quin nombre va abans del 8?» El 7  

«Quan comptes, quin nombre va abans del 5?» El 4 

«Quan comptes, quin nombre va abans del 2?» L’1 

  

·  Introduïm el concepte ‘un menys’. L’alumne  introdueix  sis fitxes d’una en 

una en un recipient. Comptem. Després treu una fitxa i  preguntem: 

«Quantes fitxes queden?» 5 fitxes 

«Com ho saps?». Resposta possible: «Perquè el 5 va abans que el 6» 

Traiem les fitxes, les comptem i ho comprovem.  

Resumim fent una explicació com aquesta: «Al principi hi havia sis fitxes. 

Aleshores n’hem tret una perquè n’hi hagués una menys, i ara n’hi ha cinc».  

Ajudem els alumnes a entendre la relació de la seqüència i el nombre 

actual de fitxes després de treure un objecte del grup. Preguntem:  

  «Què va abans del 6?» EL 5 

  «Quant és un menys que 6?» 5 

  

·  Els animem a reconèixer que les respostes són iguals en tots dos casos i 

els demanem que ens diguin per què.  

  

·   Repetim l’activitat començant amb nombres diferents de fitxes i traient-

ne una cada cop. 
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Problemes orals (PENSO-PREPARO-MOSTRO) 

  

1. L’Andrés té tres tortugues i l’Anna una altra. Quantes tortugues tenen 

entre tots dos? 4 tortugues 

2. Si tens quatre pilotes i en regales una a la Clara i una altra a l’Edgar, 

quantes pilotes et queden? 2 pilotes 

3.  Teníem dues capses de llapis de colors i ara en queda una. Quantes n’hem 

fet servir per pintar? 1 capsa 

  

Joc demostració 

  

Iniciem l’aprenentatge de la resta a partir de situacions quotidianes en que 

es vulgui calcular els elements que queden en un grup un cop que se n’han 

tret uns quants. Preparem un pot amb cinc llapis de colors. Demanem als 

alumnes que es fixin en el pot i els preguntem: «Quants llapis hi ha al pot?». 

A continuació en traiem un i preguntem: «Quants llapis he tret?»; «Quants 

en queden dins del pot?».  

Comentem amb els alumnes que en Matemàtiques aquesta situació es resol 

amb una resta i que s’escriu 5 – 1 = 4. Mentre ho escrivim, ho diem: «5 

menys 1 és igual a 4». Expliquem què vol dir cada terme i que el signe «–» 

indica que és una resta (o que traiem elements) i que es llegeix ‘menys’. 

  

PÀGINA 10   PERCEPCIÓ VISUAL (Annex 3) 

  

Per començar 

  

• Formem una figura geomètrica plana. Preguntem als alumnes quina figura 

és i els demanem que l’observin una breu estona. A continuació, els 

demanem que construeixin una figura igual que la nostra. Repetim 

l’activitat amb figures diferents. Un cop coneguda la dinàmica del joc, els 

animem a que formin les figures. 

   

Problema del dia 

  

• En Joan té quatre germanes i dos germans. Com es diuen els dos germans 

d’en Joan? No ho podem saber, perquè l’enunciat no ens aporta 

informació sobre els noms dels germans d’en Joan. 
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PÀGINA 11    ORIENTACIÓ ESPACIAL (Annex 4) 

  

Per començar 

·   Practiquem el concepte ‘un menys’ mostrant els resultats amb els dits: 

4 i un menys = 3   3 i un menys = 2   2 i un menys = 1 

1 i un menys = 0   6 i un menys = 5   5 i un menys = 4 

  

Problema del dia 

  

· Plantegem problemes de seqüències i els nens diuen què pot passar 

després.  

  

Per exemple:  

1.    Un nen porta una ampolla.       Rellisca i cau. 

2.    Un nen compra sis ous.             Se n’hi trenquen 3. 

3.    Una nena tenia sis caramels.    Ara la nena en té 2. 

  

 
D’altra banda, la senyoreta Lourdes també ens motiva a moure el cos amb 
un seguit d’exercicis. Cliqueu damunt VINGA A MOURE'NS.mp4 

 
 

Esperem poder veure’ns aviat. 

Salutacions, 

 

 

Les mestres de P4 
  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1pOzUXtdxxYXmp5MnIN-nruU2w6e-XHKd/view?usp=sharing
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MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
 

Per celebrar el dia de la Mare de Déu de Montserrat us fem arribar les següents propostes: 

 
❏ Conte: HE PUJAT A MONTSERRAT 

 

conte HE PUJAT A MONTSERRAT.mp4 

 

❏ LLEGENDA DE MONTSERRAT 

 

300 contes per a un Tricentenari: La llegenda de Montserrat 

 

Llegenda de "Nostra Senyora de Montserrat" 

 

❏ VIROLAI. Cançó dedicada a la mare de Déu de Montserrat 

El Virolai 

 

❏ Cançó:  EM DÓNES FORÇA 

L'Escolania canta per La Marató, amb Sergio Dalma 

 

❏ DIBUIX  Mare de Déu de Montserrat 

Als annexos de  cada curs hi trobareu  la Imatge de la Mare de Déu de Montserrat 

per si la voleu pintar. 

 

 

Us desitgem que passeu un FELIÇ DIA! 

 

 

LES TUTORES D’EDUCACIÓ INFANTIL 

https://drive.google.com/file/d/17GwtvPJMESOVgG0pOlsmxQbxFo9l3r3U/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=G-py-56fuvo
https://www.youtube.com/watch?v=E5EfAtJQF_Y
https://www.youtube.com/watch?v=Dm9HL0VT9uI
https://www.youtube.com/watch?v=TH2HqnsrJv0


 

 

 

 

NOM  I  COGNOM:___________________________________________________________ 



 



 

 

                     

 

 
 



 

 

 

 

            

 

         NOM I COGNOM:  _____________________________________________________________ 
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