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Benvolgudes famílies, 

 

Seguint amb el treball de lectoescriptura que aneu fent a casa, aquesta setmana us  

recomanem activitats pel treball del so de la R “FLUIXA”: 

  

1.   Pensar paraules que continguin aquest so. 

2. Mirar els Bits de vocabulari “R FLUIXA” llegint la paraula de cada foto. (Us 

recordem que per escoltar-los, us els heu de descarregar. Us deixem l’enllaç a 

continuació) 

https://drive.google.com/file/d/1T9PG8AFU_mBGEDRDMEUadFhpXXhry7yf/view?us

p=sharing  

3.  Llegir les paraules i fer el seu dibuix corresponent. Pensar una frase amb alguna 

de les paraules anteriors. (Annex 1)  

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

que proposem. (Annex 2) 

5.   Llegir el full de lectura de la “R FLUIXA” que us adjuntem (Annex 3). 

  

Com que arriba el dia de Sant Jordi, us hem preparat una sopa de lletres!! (Annex 4) 

 

Per treballar l’EntusiaMAT, us recomanem una rutina seqüencial: 

  

1.    Podeu mirar el vídeo del coet i problemes de les ‘senyus’. 

2.    Jugar amb els Powers de “Les figures geomètriques” i “Cossos geomètrics”. 

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

4.    Fer la feineta de paper (Fitxes). 

 

   (Sota de cada pàgina teniu un link a la captura de pantalla) 

  PÀGINA 5, MESURA.    

https://drive.google.com/file/d/1it9bVBXiEt9f7IAF8wIker_sULA5UnN2/view?usp=sharing 

 

● Solucionar sumes simples amb els dits: 3+1, 4+1, 5+1, 6+1, 7+1, 8+1, 9+1, 1+0, 

1+1, 1+2, 1+3, 1+4, 1+5, 1+6, 1+7, 1+8, 1+9 

● Problema: 1 setmana té 7 dies. Quan ha passat 1 dia, quants dies falten per acabar 

la setmana? 6 dies 

● Ordenar de més gran a més petit un conjunt de cotxes o altre material manipulatiu 

que tenim per casa. 

 

PÀGINA 6, GEOMETRIA. 

https://drive.google.com/file/d/11SlrjGaxsrAjJaARXfCPtlE4SyhbVSPI/view?usp=sharing 

● Jugar amb el Power de Figures geomètriques. 

● Jugar amb el Power de Cossos geomètrics. 

● Problemes:  

 1- Un gos va bordar 2 cops. Després va bordar 3 cops. Quants cops va bordar el 

gos? 5 cops 

2- Una vaca va mugir 3 cops i, al mateix temps, el gos va bordar 4 cops. Quants 

sons van fer els dos junts? 7 cops 

 

https://drive.google.com/file/d/1T9PG8AFU_mBGEDRDMEUadFhpXXhry7yf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T9PG8AFU_mBGEDRDMEUadFhpXXhry7yf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1it9bVBXiEt9f7IAF8wIker_sULA5UnN2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11SlrjGaxsrAjJaARXfCPtlE4SyhbVSPI/view?usp=sharing
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PÀGINA 7, NUMERACIÓ. 

https://drive.google.com/file/d/1xvE5HV6C38aBar9Ewl4ijM_3Gvo_OVpV/view?usp=sharing 

● PROBLEMES ORALS: 

1- Quants tigres hi ha en total si en un lloc hi ha 1 tigre i en un altre lloc hi ha 3 

tigres? 4 tigres 

2- Damunt la taula hi ha 4 retoladors. Si n’agafes la meitat, quants n’has agafat? 2 

retoladors 

3- Quantes orelles tenen 2 elefants? 4 orelles 

● Juguem a restar amb els dits: 6 - 1, 7 - 2, 9 - 1, 4 - 2, 8 - 2, 5 - 4. 

● Juguem a formar un grup d’objectes de més de 10 coses i no més de 20. Els nens 

han de comptar-les i escriure el total.   

 

PÀGINA 8, ORIENTACIÓ ESPACIAL. 

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

hOvWMb4DDVxA8CGGzZ6VJjn05zGtU91/view?usp=sharing 

● Juguem a equivocar-nos. Comencem a comptar en veu alta: 0,1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

10. Els nens ens han de dir que ens hem equivocat!! falta el 4. Després fem el 

mateix joc però cap enrere: 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2,1, 0. Els nens ens han de dir que 

ens hem equivocat!! falta el 7.  Podem fer més exemples. 

● Problemes: 

1- En un estany hi ha 3 peixos. Plou, i l’estany es fa el doble de gran. Quants peixos 

hi ha ara a l’estany? N’hi continua havent 3. 

2- En el mateix estany naixen 3 peixos petits, que surten dels ous. Quants peixos hi 

ha ara a l’estany? 6 peixos. 

● Juguem amb els Powers de figures i Cossos geomètrics. 

 

PÀGINA 9, RAONAMENT LÒGIC. 

https://drive.google.com/file/d/1d4ld5i_5hIoKE8GkwhXJspej2qV6vzLe/view?usp=sharing 

● Història per pensar. Anem llegint poc a poc i ens parem per a que contestin els 

nens/es (el que està en negreta). 

 

Ha arribat la tardor, l'època perfecta per anar a buscar bolets si saps quins es poden 

menjar. En Ken i la Lua són uns experts en el tema i han anat al camp a buscar bolets per 

fer un sopar amb els avis de la Lua. 

-- Collirem 4 bolets, així cadascú tindrà un bolet com entrant del sopar--Va dir la Lua. 

“Quantes persones eren per sopar?” 4. 

La Lua i en Ken van agafar 3 bolets i els van guardar en una cistella. 

“Tenen prou bolets per a tots?” No. “Quants bolets els falten?” 1. 

Aleshores un dels bolets va caure del cistell i va rodolar molt lluny. 

“Ara tenen prou bolets?” No. “Quants en tenen ara?” 2. “Quants bolets els falten?” 2. 

Pel camí van trobar un bolet més, però el doble de gros que els altres. 

“Quants bolets tenen, ara?” 3. 

Quan van arribar a casa, l'àvia de la Lua va preguntar: “Heu agafat 4 bolets?”, “Sí”, va 

contestar la Lua. 

“Era veritat?” Sí, n’havien agafat 4, però els n’havia caigut un. 

“Jo només en veig tres, però un és tan gros que servirà d’entrant per a dues persones”, va 

dir l’àvia. 

https://drive.google.com/file/d/1xvE5HV6C38aBar9Ewl4ijM_3Gvo_OVpV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-hOvWMb4DDVxA8CGGzZ6VJjn05zGtU91/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-hOvWMb4DDVxA8CGGzZ6VJjn05zGtU91/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d4ld5i_5hIoKE8GkwhXJspej2qV6vzLe/view?usp=sharing
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 “La Lua i en Ken van dur prou bolets per a tothom?” Sí, 2 persones tenien un bolet petit 

cada una i les altres 2 podien compartir el bolet més gros. 

 

 

● Aprenem a comptar les monedes d’1, 5 i 10 cèntims. 

Ensenyem 1 moneda d’1ct. i preguntem el nom? Després els ensenyem una 

moneda de 5ct. i expliquem als nens que dins d’aquesta moneda hi ha 5 monedes 

d’1ct. Els ensenyem la de 10ct., “ara quants cèntims d’un cèntim hi ha en aquesta 

moneda de 10ct.?”. Ajudem als nens a que pensin quantes monedes de 5ct. hi ha a 

la moneda de 10ct. Deixem que les observin i vegin les diferències de mida i color 

que hi ha entre elles. 

Podem jugar a comprar i vendre amb aquestes monedes, practicant que si tenim una 

moneda de 5ct. no cal donar 5 monedes d’1ct. Igualment donarem la moneda de 

10ct. en lloc de fer servir 10 monedes d’1ct. o dues monedes de 5ct. 

 

 

Esperem poder veure’ns aviat. 

Salutacions. 

 

 

Les mestres de P5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIBUIXA LES PARAULES I FES UNA FRASE AMB UNA D’ELLES. 

 

CARETA 
 
 

PERA 

 

TRES 
 

ORELLA 

 
 
 
 
 

•  



              COMPLETA I PINTA. FES UNA FRASE AMB UNA DE LES PARAULES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

•  
    __________________________________________________________________________________ 
 
 
 
    __________________________________________________________________________________ 
 
 
 

      

                  _   _   _   _   _ 
         

                  _   _   _   _ 

    

           _   _   _   _   _   _ 
     

              _   _   _   _   _   _   _   _   _ 



FULL DE LECTURA 
 

 
 

 

 

 

 

 

CARETA- DIARI- FARINA- PERA- EURO- 

GIRAFA- CADIRA- PARE- MARE- GROS- 

ORELLA- TRES- FORAT- CULLERA- 

CREMALLERA- CUINERA- CALAIXERA- 

PAPERERA- MANDARINA. 

 

LA MARE GIRAFA NO MENJA CIRERES. 

TINC UNES TISORES DE COLOR 

TARONJA. 



 

REI 

PRINCESA 

DRAC 

CASTELL 

CAVALLER 

ROSA 

NOM:________________________ DATA:_______________________________ 
 

SOPA DE LLETRES DE SANT JORDI 

 
 
 
 

Nom i cognom: _______________________________________________________________________________________________ 
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