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Benvolgudes famílies, 

una setmana més us compartim les activitats que podeu fer. 

 

❖ Lectoescriptura 
 

● Fitxa de relacionar la paraula amb el dibuix i escriure el nom dins el 

rectangle. (Annex 1) 

● Fitxa de retallar: picar el nom del dibuixos, retallar i enganxar segons 

el cops de veu. (Annex 2) 

● Conte amb la Patricia Geis : “Un petonet i a dormir” 

https://youtu.be/rKUAbpFEAKM 

● Conte amb l’Elisenda Roca: “Oh, oh, la pilota!” 

https://youtu.be/iGKp0TNhNXk 

 

❖ ENTUSIASMAT 
 

Us recordem que cada sessió la podeu començar amb: 

  

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

-       Power dels bits de les figures geomètriques: 

https://drive.google.com/file/d/1Jmft9Fo-OCGYqo3ARp-

496nmYIRW_oe5/view?usp=sharing  

-       Power dels bits dels cossos geomètrics: 

https://drive.google.com/file/d/18DZ7cP2rJJaHzTFQWtnUsR8D_a5Z

1pYY/view?usp=sharing  

Per escoltar el power l’heu de descarregar, anar a ‘presentació 
diapositives’ i veure’l des del principi. 
 

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

fitxa. 

          -      Fer la feineta de paper (fitxes)  

 

 

 

https://youtu.be/rKUAbpFEAKM
https://youtu.be/iGKp0TNhNXk
https://drive.google.com/file/d/1Jmft9Fo-OCGYqo3ARp-496nmYIRW_oe5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jmft9Fo-OCGYqo3ARp-496nmYIRW_oe5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18DZ7cP2rJJaHzTFQWtnUsR8D_a5Z1pYY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18DZ7cP2rJJaHzTFQWtnUsR8D_a5Z1pYY/view?usp=sharing
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 PÀGINA 12  GEOMETRIA  (Annex  1) 
  

Per començar        

•  Mostrem els cossos geomètrics  (Bits cossos geomètrics). Posem exemples 

de l’entorn on podem trobar aquestes figures. Per exemple: fem servir un 

cub numèric com a exemple de cub, una pilota com a exemple d’esfera...   

•  Els alumnes han de trobar objectes a la classe, l’escola, el carrer, a casa 

seva... que s’assemblin als cubs, cons, cilindres, esferes i prismes.  

  

Problema del dia  

•  Els alumnes han de dir de quin nombre està més a prop la quantitat que 

indiquem, del 5 o del 10:  

   7.   Més a prop del 5.  

   6.   Més a prop del 5.  

   9.   Més a prop del 10. 

 

Activitats manipulatives 

•  Proporcionem als alumnes una col·lecció d’objectes de la realitat amb 

formes esfèriques o cilíndriques i prismes diversos. Els demanem que 

separin els que tenen alguna cara plana dels que no en tenen cap. Tot seguit, 

els preguntem si saben quina forma té alguna de les cares planes dels cossos 

separats. Els preguntem: «Què passarà si resseguim amb un llapis el contorn 

d’aquesta cara sobre del paper?», «Què apareixerà dibuixat al full?». 

  

PÀGINA  13  NUMERACIÓ  (Annex 2) 
 

Per començar  

•  Diem un nombre ordinal i demanem als alumnes que pensin i mostrin el 

nombre corresponent amb els dits. Per exemple:  

2n    Mostren un 2.  

10è  Mostren un 10.  

8n    Mostren un 8. 

  

Problemes orals (PENSO-PREPARO-MOSTRO)  

1. Tinc tres ous a les mans i cauen tots a terra. Quants me’n queden?  0 ous. 
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2. Si al matí tenies dos rasclets i a la tarda només te’n queda un, quants 

rasclets has perdut? 1 rasclet. 

3.  Ahir vaig veure dues pel·lícules i avui n’he vist una altra. Quantes 

pel·lícules he vist en total? 3 pel·lícules. 

  

Joc demostració  

• Presentem l’activitat: Endevina quin per a que els alumnes tinguin 

l’oportunitat d’utilitzar els nombres ordinals. Preparem 10 objectes similars, 

com ara llibres, en una fila. Indiquem quin és el primer. Han d’intentar 

endevinar en quin llibre pensem fent servir els nombres ordinals. Per 

exemple, «És el 5è llibre?»; «És el 9è llibre?». Els alumnes ho intenten 

encertar.  

 

PÀGINA 14    MESURA   (Annex 3) 

  
Per començar 

•  Compta i mou-te seguint un patró. Comptem fins a 20 o fins a un nombre 

més adient en patrons de 5: 1, 2, 3, 4, 5, pausa; 6, 7, 8, 9, 10, pausa; etc.  

  

Problema del dia  (PENSO-PREPARO-MOSTRO) 

•   La Isabel necessita quatre espelmes pel seu pastís d’aniversari i l’Aina 

només una. En una capsa hi ha sis espelmes. En tenen prou per a les dues? 

Si.  

  

Activitats manipulatives  

•  Presentem objectes per a que els classifiquin en tres piles: els més curts, 

els llargs i els semblants a la regleta del 5. Els proporcionem una regleta del 

5, 10 objectes per classificar (de mides diferents).  

  

•  Busquem l'Annex 3 Reglets Emat. Retallem per les ratlles vermelles i així 

ens serviran per mesurar la longitud dels diferents objectes. Aquests reglets 

els podem guardar perquè ens serviran per altres fitxes de mesura. 

 

PÀGINA  15  RAONAMENT LÒGIC  (Annex 4) 

  
Història per pensar:  Anem llegint a poc a poc. 
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La grimpadora d’arbres 

La Nora és molt valenta. Avui ha dit al seu germà que és capaç de pujar a 

l’arbre més alt del món.   

«Penseu que la Nora podrà escalar l’arbre més alt del món?».   

—Nora, no crec que puguis enfilar-te a l’arbre més alt del món —li diu 

l’Otto—. L’arbre més alt del món és un que hi ha en un bosc de Califòrnia. Fa 

més de 100 metres!  

«Per què creieu que l’Otto li diu a la Nora que no és capaç d’enfilar-se a 

l’arbre més alt del món?».  

La Nora es posa a pensar.  

—Si anés a aquest bosc que dius, podria grimpar fins a dalt de tot. N’estic 

segura!  

L’Otto dubta del que pensa la seva germana, però prefereix no dir res. A 

l’Otto li agrada molt que la seva germana sigui tan valenta.  

—Saps què? Em sembla que també em podria enfilar a l’arbre més petit del 

món —diu la Nora.  

«Penseu que la Nora podria escalar a l’arbre més petit del món?». 

—Però Nora, com vols enfilar-te a un bonsai? El destruiries!  

—És que no sabia que l’arbre més petit del món fos tan, tan, tan petit.  

 

Joc demostració  

•  Els nens aprenen a recollir i a organitzar dades en una gràfica. Completem 

la fitxa i presentem la gràfica amb una història semblant a aquesta:  

«En Quim i la seva mare van anar a la fruiteria i la mare li va demanar que 

omplís una bossa amb fruita».  

Parlem de les diverses menes de fruita que es veuen a la gràfica. Després els 

plantegem preguntes del tipus: «Quants plàtans va agafar?». 8 plàtans. 

                                                         «Quantes pomes va agafar?».7 pomes. 

Els nens pinten el nombre de quadrets per mostrar les peces de fruita que 

en Quim va ficar a la bossa i identifiquen la fruita que més cops s’ha mostrat 

a la gràfica.  

  

❖ Podem fer IOGA amb uns animals marins molt divertits: 

 https://youtu.be/LOYxOzMUgAY  

 

https://youtu.be/LOYxOzMUgAY
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 ❖ LLENGUATGE PLÀSTIC 
 

Com sé que us agraden els dinosaures he preparat una manualitat molt 
divertida. Us animeu a fer-la? 

https://drive.google.com/file/d/1GItsU1RvOtiWsg1F1BAC92b32_lUmr
GJ/view?usp=sharing 
 

❖ ANGLÈS. També us vull fer arribar una cançoneta que molts 

coneixeu i ens servirà per a recordar una mica el vocabulari de la granja en 
Anglès. Espero que us agradi. 
OLD MACDONALD HAD A FARM  https://youtu.be/wyLr3bWGMFs  

 

❖ Durant el segon trimestre, els nens i nenes de P4, a l’estona de               

LLENGUATGE MUSICAL, havien estat assajant una coreografia pel 

festival de primavera.  

Com que aquest any no es podrà dur a terme, la senyu Glory us fa arribar la 

música junt amb els moviments corresponents.  

Segur que als vostres fills/es els agradarà molt veure-la i acompanyar-la en 

els moviments. I vosaltres podeu triar: o balleu amb ells o feu 

d’espectadors i espectadores. Segur que tots junts us ho passareu molt bé!.  

 

SUPERCALIFRAGILISTICOESPIALIDOSO ( MARY POPPINS)  

https://drive.google.com/file/d/1l2cQX6cy8z9en2BEGXY7JLqbjdI5Myb

U/view?usp=sharing 
 

 

 

Us trobem a faltar! 

Rebeu una forta abraçada. 

 

  

LES TUTORES DE P4 

  

  
  

 

https://drive.google.com/file/d/1GItsU1RvOtiWsg1F1BAC92b32_lUmrGJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GItsU1RvOtiWsg1F1BAC92b32_lUmrGJ/view?usp=sharing
https://youtu.be/wyLr3bWGMFs
https://drive.google.com/file/d/1l2cQX6cy8z9en2BEGXY7JLqbjdI5MybU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l2cQX6cy8z9en2BEGXY7JLqbjdI5MybU/view?usp=sharing


 

 

                         



 



 



 



 

 

 

 

NOM I COGNOM: ____________________________________________________________ 
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