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Benvolgudes famílies, 

 

continuem amb les orientacions de treball i aquesta setmana hem afegit 

activitats d’animals de la granja, projecte que havíem de fer per anar a la 

granja Neri. Pensem que és un tema que els agradarà molt. 

 

❖ Activitats de descoberta de l’entorn 

 

● Power dels animals de Granja: 

https://drive.google.com/file/d/1loFxtMgfEkym1GktxguSyfO15CMgNxTQ/view?u

sp=sharing  

 

● Conte de la Granja d’en Jepet: https://youtu.be/dXkqEaEnAr8 

 

● Cançó de la senyoreta Natàlia: “La Granja d’En Jepet” 

https://drive.google.com/file/d/1zI4Wsx-G-lAecgur6WoFXAB-

_mqQVNVz/view?usp=sharing  

 

● Els animals de la granja: https://youtu.be/8kDVnZJhhso 

 

● La granja d’en Jepet: https://youtu.be/UAkoY2-2jpY 

 

● Annex 1: Trobareu la lletra de la cançó de La granja d’en Jepet. 

La podeu treballar, aprendre i pintar. 

 

● Annex 2: Pintar els animals que són de la granja. 

 

● Annex 3: Relacionar els animals amb els aliments que ens 

donen, també ho poden pintar.  

 

● Annex 4: Picar de mans i escriure tantes ratlles com síl·labes 

tenen els noms dels animals de granja, també ho poden pintar. 

 

● Manualitat de Plàstica: la senyoreta Natàlia us explica una 

manualitat relacionada amb els animals de la granja. 

https://drive.google.com/file/d/1frHNT_r8zS1Dx2mmNxUNFTnd3xcLufvz/view?u

sp=sharing  
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● Aquest divendres 15 és el Dia de la família, per aquest motiu a 

l’annex 5 podeu dibuixar la vostra família. 
 

★ Aprofitant el Dia de la família, des d’Anglès també us suggerim 

que escolteu i canteu aquesta cançó que parla sobre els membres 

de la família, segur que els encanta!! 
https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo  

 

 

❖ 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/1OLj7mVbykMBI7kkpWc6wflcQYsfpmbh6/view?usp=s

haring  

-      Power dels bits dels cossos geomètrics: 

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

aring  

- Aquesta setmana també us ensenyem amb un vídeo com podeu fer la 

vostra recta numèrica i practicar amb ella. 

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

g    

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

-    Fer la feineta de paper (fitxes) 

 

  

 PÀGINA 16  PERCEPCIÓ VISUAL (annex 6)  
  

      Problema del dia (PENSO-PREPARO-MOSTRO) 

  

•  Si una caixa sencera de pomes es divideix per la meitat, quantes persones 

poden tenir la mateixa quantitat de pomes?  2 persones. 

  

 Activitats manipulatives 
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https://drive.google.com/file/d/1HlEPsbH3vJK7VJPpyx3ej58HYeDd0coR/view?usp=sharing


 
Col·legi Santa Teresa de Jesús 

Tarragona 
Centre concertat 

 

 
•  Dibuixem una varietat de figures simètriques i asimètriques i preguntem 

als nens/es quines són simètriques i quines no. 
  

  

PÀGINA 17  NUMERACIÓ (annex 7)  
 

Per començar 

  

. Iniciem l’aprenentatge de la suma amb situacions quotidianes en que es 

volen calcular els elements que queden en un grup quan se n’hi afegeixen 

d’altres. Preparem un pot amb cinc llapis. Demanem als nens/es que es fixin 

en el pot i els preguntem: «Quants llapis hi ha al pot?». 5. A continuació, 

afegim un altre llapis i els preguntem: «Quants n’he afegit?». 1.«Quants 

llapis hi ha ara al pot?» 6 llapis. Comentem amb ells/es que, en 

Matemàtiques, aquesta situació es resol amb una suma, i que s’escriu així: 5 

+ 1 = 6 i es verbalitza: «5 més 1 és igual a 6». Expliquem què vol dir cada 

terme i que el signe «+» indica que és una suma (o que afegim elements) i 

que es llegeix ‘més’.  

•  Solucionem sumes simples amb els dits. Els nens/es han de posar les mans 

a la falda mentre sumem. Els diem que posin tres dits i n'afegeixen dos i els 

preguntem quants dits són en total. 5 dits. Quan els afegeixen, s’han 

d’adonar que la resposta és el nombre de dits que ensenyen i que no han 

necessitat tornar a comptar tots els dits. Repetim aquest exercici amb 

operacions semblants. Per exemple:  

«Dos dits més un dit, quants són en total?». 3 dits. 

«Tres dits més un dit, quants són en total?». 4 dits. 

«Tres dits més dos dits, quants són en total?». 5 dits. 

  

  

PÀGINA 18  ORIENTACIÓ ESPACIAL (annex  8) 

 
Per començar 

Els nens/es poden comptar amb la recta numèrica de 2 en 2, de 3 en 3...  

  

Problema del dia  (PENSO-PREPARO-MOSTRO) 
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•  El Pol té els mateixos anys que dits hi ha en una mà, i jo en tinc un parell 

més. Quants anys tinc? 7 anys. 

  

 Joc demostració 

Els nens/es poden dibuixar sense mirar en un paper, a una pissarra, amb 

plastilina…, les figures geomètriques que han treballat amb els bits de 

figures geomètriques.   

   

PÀGINA 19   GEOMETRIA  (annex  9) 

  
Per començar 

  

Fem servir figures de la col·lecció de bits i els fem veure que ens confonem 

amb els noms (‘quadrat’ i ‘rombe’). Quan hagin respost correctament, els 

demanem que expliquin per què els angles són diferents (els quadrats tenen 

tots els angles rectes i els rombes tenen angles diferents dos a dos).  

•  Ho repetim amb un trapezi, un hexàgon i qualsevol altra figura que 

vulguem. 

  

Problema del dia 

  

•  Els nens compten cap enrere fins a 0. 

  

Joc demostració 

  

 •  Els demanem que dibuixin una figura que tingui un vèrtex menys que el 

quadrat. Quina figura han dibuixat? Respostes possibles: un triangle, un 

triangle escalè… 

 

Esperem que us hagin agradat totes les activitats, que les disfruteu i gaudiu 

molt amb tota la família. 

Una forta abraçada 

 

                                                                                                           Les tutores de P4 
 

 



 



 



 

QUIN ALIMENT ENS DONA CADA 

ANIMAL? 



PiCA LES PARAULES i POSA TANTES RATLLES COM SÍL.LABES TENEN 
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