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 Benvolgudes famílies, 

 

Seguint amb el treball de lectoescriptura i EntusiasMAT, aquesta setmana us  

recomanem activitats noves per a seguir treballant plegats. 

 

LECTOESCRIPTURA: 

 

Treball del so de la R forta (la lletra d’aquesta setmana), la de començament de 

paraula, (intenteu que ho facin cada vegada més sols). 

 

1. Pensar paraules que continguin aquest so. 

2. Mirar els Bits de vocabulari R, llegint la paraula de cada foto (annex) 

3. Escriure 5 o 6 paraules de les que hem pensat o unes altres. 

4. Pensar i escriure una frase que contingui 1 o 2 paraules amb aquest so. 

5. Jugar al “penjat” intentant esbrinar quines lletres falten per a completar la 

paraula que proposem (que tingui aquest so). 

6. Imprimir i fer el full de l’annex  (també es pot fer en un full a part si no 

podeu imprimir). 

7. Llegir el full de lectura de la “R” que us adjuntem i fer el full de deures 

d’aquesta lletra (annex). 

 

PER ANAR PRACTICANT LA LLETRA LLIGADA US ADJUNTEM UN FULL DE 

LA LLETRA B PER REPASSAR (annex). MIREU BÉ LA DIRECCIÓ I PER ON 

COMENÇA LA LLETRA.  

 

NOMÉS CAL FER EL NOM I COGNOM EN LLETRA LLIGADA,  

LES PARAULES I FRASES ENCARA LES FAREM EN LLETRA DE PAL. 

 

 

ENTUSIASMAT: 

 

RECOMPTE DIARI: 

 Comptar amb els dits del 0 al 10 i del 10 al 0 (nosaltres en diem el 

“coet”). https://www.youtube.com/watch?v=kU5nuZwT59s 

https://www.youtube.com/watch?v=kU5nuZwT59s
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  Comptar objectes de casa, per exemple els coberts que posem a la 

taula, ampolles que hi ha a la nevera, joguines que posem damunt el 

llit... per practicar l’associació nombre-quantitat. 

 

PROBLEMES ORALS:  

 Petits problemes de sumes i restes, fins al 10. 

Per exemple: 

Quant és la meitat de dos gots? 

Si teniu quatre maduixes i me’n doneu una, quantes maduixes queden?  

El Víctor té quatre plàtans i se’n menja tres. Quants plàtans li queden? 

La Cristina va dibuixar un quadrat i un rectangle. Quin té més costats, el 

quadrat o el rectangle?  

En Sebastià va dibuixar un triangle i un quadrat. Quin té més costats, el triangle 

o el quadrat?  

En Manel va dibuixar un triangle gran i un rectangle petit. Quin té més costats, 

el triangle gran o el rectangle petit? Quin té menys costats?  

Quantes potes tenen 3 gats? 

 

ACTIVITATS MANIPULATIVES: 

 Fer els números amb plastilina o repassant en un bol amb farina. 

 Retallar els nombres fets amb paper, plegar i trencar papers amb els 

dits, repassar amb llapis el traç dels nombres. 

 Crear figures geomètriques (quadrat, rectangle, trapezi isòsceles, 

triangle rectangle, triangle isòsceles, triangle escalè, rombe..) amb 

escuradents, plastilina... 

 Fer sèries cada vegada més difícils amb llegums, fruits secs... Per 

exemple: cigró-llentia-arròs-cigró-llentia-arròs-... 

 Ordenar joguines per colors, mida... 

 Joc de memori amb cartes. 

 Joc amb daus (tirar un dau i dir quin número va abans i després del que 

ha sortit). Amb dos daus (sumar o restar els daus entre ells). 
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 VIDEOS MATEMÀTICS: 

 Us recomanem una cançó de numeració d’EntusiasMAT que tant les 

girafes com els elefants coneixen i de ben segur els agradarà recordar i 

ballar mentre conten! 

https://www.dropbox.com/sh/9trl457zq3fkl65/AAA6Q9hVpNAiiQ8i2WCEqdJia/

P5/Can%C3%A7ons/Cantem%20fins%20a%2010.mp3?dl=0 

 També us adjuntem un conte dels nostres amics emats on ens ensenyen 

que bé que conten. Esperem que us agradi! 

https://www.dropbox.com/sh/9trl457zq3fkl65/AADaJcwgzshzz3bWutf_dINca/

P5/Contes%20EMATI?dl=0&preview=Els+emats+compten+fins+a+10+EMAT+P5

.pdf&subfolder_nav_tracking=1 

 

 

 

EXERCICIS PER CANALITZAR EMOCIONS: 

 

Tampoc ens podem oblidar aquests dies de parar atenció a les emocions que 

sentim. Per això us recomanem un parell d’activitats que esperem que us 

puguin ajudar a gestionar-les amb els més petits de la casa i que potser també 

us serveixen a vosaltres! 

 

 IOGA: podeu fer una estoneta de ioga per nens/es, aquí us compartim 2 

enllaços 

            https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0 

        https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ 

 ZOOMBA: també podeu descarregar fent exercici i movent-vos! Us 

compartim un enllaç de zoomba per als més petits. 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&list=RDJMfWq_KotzE

&index=2 

https://www.dropbox.com/sh/9trl457zq3fkl65/AAA6Q9hVpNAiiQ8i2WCEqdJia/P5/Can%C3%A7ons/Cantem%20fins%20a%2010.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9trl457zq3fkl65/AAA6Q9hVpNAiiQ8i2WCEqdJia/P5/Can%C3%A7ons/Cantem%20fins%20a%2010.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9trl457zq3fkl65/AADaJcwgzshzz3bWutf_dINca/P5/Contes%20EMATI?dl=0&preview=Els+emats+compten+fins+a+10+EMAT+P5.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/9trl457zq3fkl65/AADaJcwgzshzz3bWutf_dINca/P5/Contes%20EMATI?dl=0&preview=Els+emats+compten+fins+a+10+EMAT+P5.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/9trl457zq3fkl65/AADaJcwgzshzz3bWutf_dINca/P5/Contes%20EMATI?dl=0&preview=Els+emats+compten+fins+a+10+EMAT+P5.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&list=RDJMfWq_KotzE&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&list=RDJMfWq_KotzE&index=2
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  Conte d’emocions: us deixem l’enllaç del conte ‘El monstre de colors’ 

de l’Anna Llenas, que ens ajuda a pensar i poder parlar de com ens 

sentim. 

https://www.youtube.com/watch?v=L0coPOPYbp4 

 

Esperem que tota aquesta informació us sigui d’ajuda per a seguir treballant, 

aprenent i escoltant-nos a nosaltres mateixos. 

Us animem a que tota la feina feta a casa aquests dies ens la porteu el primer 

dia d’escola. Si no podeu imprimir les fitxes ens les podeu portar fetes a mà. I 

a que seguiu enviant fotografies de tot allò tan “xulo” que feu a 

comunicacio@tarragona.escolateresiana.com, i ho penjarem al nostre 

Instagram amb l’etiqueta #TeresianesACasa 

 

 

Una forta abraçada! 

  

 

                                                                                                 Les tutores de P5. 

https://www.youtube.com/watch?v=L0coPOPYbp4
mailto:comunicacio@tarragona.escolateresiana.com
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ESCRIU DUES FRASES UTILITZANT EL VOCABULARI DE LA PÀGINA ANTERIOR 

COPIA AMB BONA LLETRA 

NOM I COGNOM : –_________________________________________________________ 
 
DATA: __________________________________________________________________ 
 



 PENSA PARAULES AMB LA LLETRA TREBALLADA I FES EL DIBUIX. 



FULL DE LECTURA 
 

 
 
RA- RE- RI- RO- RU- AR- ER- IR- OR- UR 
 
RACÓ- RODA- RIU- REINA- REI- REM-  
 
ROBA- RETOLADOR- ROBOT- RELLOTGE- 
  
RENTADORA- RIALLA- ROSA- ROCA- ROS-  
 
ROMÀ- RAÏM- RATOLÍ- ROVELLÓ. 
 
EL RATOLÍ REMENA LA CUA. 
 
ELS ROMANS VIVIEN A ROMA. 
 
PER SANT JORDI REGALEM ROSES. 
 



 

FES DUES FRASES AMB EL VOCABULARI DE LA LLETRA R: 

  

  



RA        RE           RI           RO         RU      

 

 
ESCRIU PARAULES DEL VOCABULARI DE LA LLETRETA R 

 

 

 

NOM I COGNOM: 

DATA: 



 
 
 
 



LA LLETRA R FORTA, A PRINCIPI DE PARAULA



RATOLÍ



RAQUETA



RIU



ROCA



RIURE



ROBA



ROURE



ROSA



ROMANS



CONTES DE LA R:

https://www.youtube.com/watch
?v=P4_V2cKPp7U

https://www.youtube.com/watch
?v=6PeAGkRJbD4

https://www.youtube.com/watch%3Fv=P4_V2cKPp7U
https://www.youtube.com/watch%3Fv=6PeAGkRJbD4
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