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Benvolgudes famílies, 

 

Valorem molt l’esforç que esteu fent per ajudar als vostres fills/es a fer les activitats que 

cada setmana anem proposant. No oblideu de treballar els hàbits d’autonomia tan 

importants en aquestes edats i el joc simbòlic. 

Aquesta setmana proposem les següents activitats: 

 

❖ MIRAR-TE és el programa d’interioritat de la nostra escola. 

Des de P4 es vol educar en la calma i la serenor per  tal d’aprendre a estar amb un mateix 

respirant, sentint, expressant, donant gràcies....i així fer possible que cada nen/a aprengui 

a descobrir i desenvolupar el seu món interior. 

Aquesta setmana us fem arribar una sessió de MIRAR-TE explicada per la senyoreta Antu 

per si us ve de gust fer-la en família. 

https://drive.google.com/file/d/1P87tBM58Uiw5mZPzVaW8icDadokDSoVI/view?usp=s

haring  

Desitgem que gaudiu de l'experiència. 

❖ Activitats de lectoescriptura: 

Aquesta setmana treballarem la lletra i el so de la “T”: 

vídeo: “El conte de la T” 

https://drive.google.com/file/d/1Frqg_M5-

597WXczW0uboNUGkTdHeqD1r/view?usp=sharing  

  

● Annex 1: Repassar el traç de la lletra T amb llapis i després amb retoladors. No 

oblideu d’escriure el nom i el cognom. 

● Annex 2: Encerclar els dibuixos que tinguin en el seu nom la lletra T. 

● Annex 3: Dita de maig: “Maig arribat, un jardí a cada prat”. Els l’ensenyeu i han 

d’escriure les paraules: maig-jardí-prat. Després la poden pintar amb colors, 

retoladors... com ells vulguin. 

● CONTE: “De què fa gust la lluna?”. La senyoreta Natàlia ens explica un conte molt 

bonic, segur que us agradarà molt!!!. 

https://youtu.be/PRV_79ZpVVg  

 

❖ Activitats d’ EntusiasMATt: 

 

 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/1OLj7mVbykMBI7kkpWc6wflcQYsfpmbh6/view?usp=

sharing  

https://drive.google.com/file/d/1P87tBM58Uiw5mZPzVaW8icDadokDSoVI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P87tBM58Uiw5mZPzVaW8icDadokDSoVI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Frqg_M5-597WXczW0uboNUGkTdHeqD1r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Frqg_M5-597WXczW0uboNUGkTdHeqD1r/view?usp=sharing
https://youtu.be/PRV_79ZpVVg
https://drive.google.com/file/d/1OLj7mVbykMBI7kkpWc6wflcQYsfpmbh6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OLj7mVbykMBI7kkpWc6wflcQYsfpmbh6/view?usp=sharing
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-    Power dels bits dels cossos geomètrics: 

https://drive.google.com/file/d/1lrcVnjSfRGUMja7SS5b96LVWHdT6y7Gq/view?usp=s

haring  

   -  Vídeo recta numèrica (el podeu fer servir quan vulgueu, aquesta setmana podeu 

repassar les sumes, saltar de 2 en 2, de 3 en3…) 

https://drive.google.com/file/d/1HlEPsbH3vJK7VJPpyx3ej58HYeDd0coR/view?usp=sh

aring   

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

 -    Fer la feineta de paper (fitxes) 

  

 PÀGINA 20  MESURA (annex 4) 

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 

 •  El pare de la Carme li fa una capsa per als llapis de colors. El llapis més llarg té una 

longitud igual que la regleta del 5. Com ha de ser la capsa? Més llarga que la regleta 5. 

 

Joc demostració 

Fem una pluja d’idees sobre objectes comuns de casa que es puguin fer servir com a 

unitats de mesura no estàndard.  

Animem els nens a pensar en objectes que tinguin la mateixa mida i que estiguin 

disponibles en gran quantitat. Com ara cubs, cèntims, llapis de colors... 

•  Escollim un objecte de la llista, com per exemple els llapis de colors, i demanem que el 

faci servir per mesurar la longitud de la taula. Abans fa una estimació de quants llapis 

pensen que necessita per mesurar la taula. Podem repetir-ho amb altres objectes de casa 

emprant la mateixa unitat.  

 

Recordeu que podeu utilitzar les regletes per mesurar que vam enviar la setmana del 4 

al 8 de maig. 

  

  

PÀGINA 21   NUMERACIÓ  (annex 5) 

  

Per començar 

Comptar cap endavant i cap enrere amb els dits, del 0 al 10 cap endavant i del 10 al 0 cap 

enrere. Anem amagant o mostrant dits del 0 al 10 o els plantegem preguntes d’aquest 

tipus: «Quin nombre ve després del 3?»; «Quin nombre va abans del 5?».  

 

Mentalment practiquem amb els alumnes la suma de nombres i han d’ensenyar el 

resultat amb els dits. 

https://drive.google.com/file/d/1lrcVnjSfRGUMja7SS5b96LVWHdT6y7Gq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lrcVnjSfRGUMja7SS5b96LVWHdT6y7Gq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HlEPsbH3vJK7VJPpyx3ej58HYeDd0coR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HlEPsbH3vJK7VJPpyx3ej58HYeDd0coR/view?usp=sharing
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2 i 1 o 2 més 1?     3.      1 i 0 o 1 més 0?    1. 

0 i 8 o 0 més 8?     8.      3 i 2 o 3 més 2?    5. 

1 i 6 o 1 més 6?     7.      4 i 0 o 0 més 4?    4. 

1 i 1 o 1 més 1?     2.      0 i 0 o 0 més 0?    0. 

2 i 4 o 2 més 4?     6. 

 

Podeu utilitzar la recta numèrica de la setmana passada; els serà més fàcil. 

 

Problemes orals  (Penso-Preparo-Mostro) 

1.  Si tu tens un got i l’Emma en té un altre, quants en teniu entre tots dos? 2 gots. 

2. L’ Albert té dues peres i la Maite n’hi regala una altra. Quantes peres té ara? 3 peres. 

3. Un botó i tres botons, quants botons són? 4 botons.  

  

  

PÀGINA 22   RAONAMENT LÒGIC (annex 7) 

  

Per començar 

Història per pensar: Anem llegint a poc a poc. 

                                       

La Rita i el robot 

La Rita sempre té somnis bonics. Tot i que, alguna vegada, també té malsons. És de nit i la 

Rita dorm. Avui somia amb un robot. 

El robot té un forat a la part de dalt on es poden ficar tota mena de coses i una porteta 

petitona a la part de sota. La Rita ha posat al forat el seu nino preferit i el robot n’hi ha 

tornat dos: cling, cling, cling!  

«Que bé! —pensa la Rita en el seu somni—, així podré tenir una pila de ninos».  

De manera que torna a ficar pel forat els dos ninos que li ha tornat el robot. Aleshores, el 

robot li torna tres ninos. El somni de la Rita està sent realment divertit.  

La Rita pensa que pot ficar dins el robot les coses que més li agraden per tenir-ne moltes 

més, com els seus llapis de colors, la seva llibreta decorada amb purpurina o la goma 

d’esborrar que fa olor de mandarina.  

La Rita decideix posar dins el robot el seu llapis preferit, el de color blau cel.  

«Què us sembla que li torna el robot?» 2 llapis de color blau cel.  

«Bé! Ara tinc dos llapis de color blau cel —es diu la Rita—. Quants llapis tindré si n’hi fico 

quatre?», pensa.  

«Quants llapis penseu que tindria la Rita si posés quatre llapis en el robot?» 5 llapis.  

—Sí, em sembla que em tornaria cinc llapis —diu la Rita en el seu somni—. Aquest robot 

és màgic! Aleshores, si hi posés cinc llapis, el robot me’n tornaria...  

«Quants llapis penseu que tindria la Rita si fiqués cinc llapis en el robot?» 6 llapis. 

La Rita introdueix cinc llapis en el robot.   

—1, 2, 3, 4, 5 i 6 llapis, ho sabia! —exclama la Rita.  

«Què penseu que fa el robot amb el que està somiant la Rita?» 

Torna un llapis més del que s’introdueix. 
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—Ah! Ja ho entenc! Sempre torna una cosa més que la que hi poso —s’alegra la Rita.  

«Si a més de ficar-hi els ninos, els llapis de colors, la llibreta de purpurina i la goma 

d’esborrar que fa olor de mandarina hi posés el Blus, el gos del Piti i la Mini, què 

passaria?», pensa la Rita, entusiasmada.  

«Què passaria si la Rita fiqués el Blus dins del robot?»  

De cop, tot es torna borrós. La Rita s’acaba de despertar del somni.  

És una llàstima, li hauria agradat saber què hauria passat si hagués posat el Blus dins del 

robot màgic.  

  

Joc demostració 

Dibuixem en un paper un quadre de doble entrada: dibuixem a les files (eix vertical) els 

llocs per on circulen els mitjans de transport (aire, mar, terra...) i, a les columnes (eix 

horitzontal), els mitjans de transport escollits pels alumnes. Els animem a identificar el 

medi per on circula cada transport i a marcar amb una X la intersecció. 

  

  

PÀGINA 23   PERCEPCIÓ VISUAL  (annex  6) 

  

Per començar 

  

 •   Repassem com fer passos amb nombres del 0 al 10 en la recta numèrica.  

Primer començant en el 0 i avançant de dos en dos: 0, 2, 4...  A continuació, començant 

en el 10 i avançant de dos en dos (enrere): 10, 8, 6... Demanem als alumnes que diguin en 

veu alta els nombres de les caselles per on passen.  

 •  Dibuixem un cercle amb una línia dividint-lo en dues meitats i els preguntem: «Són 

iguals les dues meitats del cercle?».  Sí, són iguals. 

 «Com ho pots saber?» Resposta possible: Plegant el cercle per la meitat.  

Els donem un cercle i han de dividir-lo en dues parts iguals amb la vostra ajuda. Quan 

pleguen, els recordem que han d’ajuntar els extrems i prémer la línia del mig. A 

continuació, els ajudem a tornar a doblegar el cercle per la meitat, de manera que quedi 

dividit en quatre parts, és a dir quarts.  

Quan hagin plegat el cercle per les quatre parts iguals, retallen les línies amb tisores. Els 

diem que les quatre parts s’anomenen ‘quarts’ i que cada una és una quarta part del 

total. Mostrem com apilar les quatre parts per veure si tenen la mateixa mida i forma. 

  

Problema del dia (Penso-Preparo-Mostro) 

•  Si dividim una barra de pa en quarts, quantes persones poden menjar un tros igual? 4 

persones. 

 

 

❖ Manualitats: la senyoreta Natàlia ens ha preparat dues manualitats molt xules. 

La primera relacionada amb els animals de granja, segur que us ho passareu d’allò més 

bé!!! 
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https://drive.google.com/file/d/1PsHAKu3djGe6F34q3rrfSHLk9zQLwdA4/view?usp=sh

aring  

 

La segona és màgica, segur que us encanta. 

https://drive.google.com/open?id=1nwqI6wQU9BPLyOei1B04iEWYVk-q28Js 

 

Tan de bo ens puguem retrobar ben aviat. Us trobem a faltar! 

Rebeu una forta abraçada 

 

LES TUTORES DE P4 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1PsHAKu3djGe6F34q3rrfSHLk9zQLwdA4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PsHAKu3djGe6F34q3rrfSHLk9zQLwdA4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1nwqI6wQU9BPLyOei1B04iEWYVk-q28Js


 



 

 NOM I COGNOM:__________________________________________________________________________________ 
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