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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 les dues s, “SS”: 

  

1. Pensar paraules que continguin aquest so. 

2. Mirar els Bits de vocabulari “SS” llegint la paraula de cada foto. 

https://drive.google.com/file/d/1VhRlmti8nD7touEY50HWs2-

0VraSgDEV/view?usp=sharing 

3. Fitxa de la lletra “SS” Vocabulari i frases (Annex 1). Poden escriure les paraules 

que han pensat abans o han llegit dels Bits. JA NO HAN DE COPIAR. Han 

d’intentar escriure sols, si es deixen alguna lletra podeu ajudar-los a que se 

n’adonin. Intenteu que sigui una estona divertida i no una imposició. Animeu-los 

molt, intenteu no corregir-los massa.  

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

de les paraules anteriors. (Annex 2)  

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

que proposem. (Annex 3) 

6.  Llegir el full de lectura de la “SS” que us adjuntem (Annex 4). 

 

● ANEM PRACTICANT EL TRAÇ DE LA LLETRA LLIGADA, CUIDANT MOLT 

LA DIRECCIÓ I LA MIDA. (Que no corrin!!!, millor fer una lletra bé, que 

moltes de qualsevol manera). Aquesta setmana practiquem la lletra 

“t”.(Annex 5) 

● També continuem fent el Nom i Cognom en lletra lligada a cada full, intentant 

que les lletres estiguin unides i de la mateixa mida. 

● El dia 27, celebrem la Mare de Déu de Montserrat (Annex 6), teniu un dibuix 

per pintar la Verge, poden repassar el títol amb lletra lligada i per acabar 

escriure una frase per felicitar-la. Per exemple: “Moltes felicitats pel teu dia”... 

 

Per treballar l’EntusiaMAT, us recordem que és bo que continueu amb 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 amb la captura de pantalla) 

 

PÀGINA 10, NUMERACIÓ 

 

https://drive.google.com/file/d/1pKxCSgF7UmJgX7yZCf7yMW10gDgHIKVI/view?usp=sh

aring 

  

● Dibuixem en una línia els nombres del 0 al 20, però deixant-nos alguns espais buits, 

on hi escriurem alguns nombres correctes i d’altres incorrectes. Es tracta que vagin 

detectant els errors a mesura que compten. 

https://drive.google.com/file/d/1VhRlmti8nD7touEY50HWs2-0VraSgDEV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VhRlmti8nD7touEY50HWs2-0VraSgDEV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pKxCSgF7UmJgX7yZCf7yMW10gDgHIKVI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pKxCSgF7UmJgX7yZCf7yMW10gDgHIKVI/view?usp=sharing
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● Problemes: 

- Quantes orelles tenen dos lleons? Quatre orelles. 

- La Marina ha resolt quatre problemes a l’escola i tots quatre estan bé. Quants estan 

malament? Cap problema. 

- Tenia quatre ous i un s’ha trencat. Quants ous em queden? Tres ous. 

● Busquem 9 fitxes o 9 objectes semblants i petits manipulables que tinguem per casa 

(cigrons, macarrons…) i un pot on hi càpiguen. Els demanem que posin les 9 fitxes 

dins i en treguin tan sols tres comptant enrere per saber quantes fitxes queden ara. 

Provem amb diferents resultats. 

 

PÀGINA 11, PERCEPCIÓ VISUAL 

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

vFCCsI4EZ5P_fbKpwPo6ImBi/view?usp=sharing 

● Dibuixem un cercle en un paper i el retallem. El dobleguem per la meitat apretant bé 

el paper per deixar la marca. Els expliquem que allò és una meitat, que vol dir que 

ho hem dividit en dues parts iguals. Tornem a doblegar per la meitat. Despleguem de 

nou el cercle i el retallem en les quatre parts que ha quedat dividit explicant que cada 

part és un quart, ja que són quatre parts iguals. 

● Problema: Si tallem una barra de pà en quarts, per quantes persones podrem 

repartir els quarts? 

  

PÀGINA 12, MESURA. 

https://drive.google.com/file/d/1MzH0N_MyFlIO-

K_hhCrJ7iJ7fKfd48dY/view?usp=sharing 

● Busquem per casa diferents aparells mesuradors de pes, temperatura, longitud i 

temps. En comentem la seva utilitat tot provant-ho amb els elements corresponents. 

● Amb un regle, cinta mètrica o metre, mesurem cinc objectes diferents i els ordenem 

de més llargs a més curts. 

● Problema: La Sara sap comptar i escriure de l’1 al 10. Quan triga més, en comptar-

los o en escriure’ls? 

 

PÀGINA 13, NUMERACIÓ. 

https://drive.google.com/file/d/1F68Pnv0HqRGQ7Fm1LXe-

b5p6WKUxbY9u/view?usp=sharing 

●  Agafem deu objectes de casa i els col·loquem en filera. Els anem demanant que ens 

donin els objectes emprant els “ordinals”. També podem fer-ho a la inversa; els 

podem preguntar quin objecte està en la posició de l’ordinal que vulgueu. Per 

exemple: “Em pots dir quin objecte hi ha en tercera posició? 

https://drive.google.com/file/d/1-RFAK-n-vFCCsI4EZ5P_fbKpwPo6ImBi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-RFAK-n-vFCCsI4EZ5P_fbKpwPo6ImBi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MzH0N_MyFlIO-K_hhCrJ7iJ7fKfd48dY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MzH0N_MyFlIO-K_hhCrJ7iJ7fKfd48dY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F68Pnv0HqRGQ7Fm1LXe-b5p6WKUxbY9u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F68Pnv0HqRGQ7Fm1LXe-b5p6WKUxbY9u/view?usp=sharing
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●  Problemes: 

- Tinc tres petxines, si en regalo una, quantes me’n queden? Dues petxines. 

- La Clara té quatre botons, si en dona la meitat a un amic, quants botons li queden? 

Dos botons. 

- En Nil té dos cotxes i la seva germana li’n compra un altre. Quants cotxes té ara? 

Tres cotxes. 

 

La senyoreta Natalia us recomana des de Plàstica aquesta manualitat per treballar la dita 

de l’Abril. 

 

https://drive.google.com/file/d/1mXVP5UGnEcUobn3bX5gMYvw86KrUFp7E/view?us

p=sharing 

 

La senyoreta Lourdes també ens motiva a moure el cos amb un seguit d’exercicis. Cliqueu 

damunt VINGA A MOURE'NS.mp4 

 

Una forta abraçada. 

 

 

Les tutores de P5 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mXVP5UGnEcUobn3bX5gMYvw86KrUFp7E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mXVP5UGnEcUobn3bX5gMYvw86KrUFp7E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pOzUXtdxxYXmp5MnIN-nruU2w6e-XHKd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pOzUXtdxxYXmp5MnIN-nruU2w6e-XHKd/view?usp=sharing


 
Col·legi Santa Teresa de Jesús 

Tarragona 
Centre concertat 

 

 
 

 

MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
 

Per celebrar el dia de la Mare de Déu de Montserrat us fem arribar les següents propostes: 

 
❏ Conte: HE PUJAT A MONTSERRAT 

 

conte HE PUJAT A MONTSERRAT.mp4 

 

❏ LLEGENDA DE MONTSERRAT 

 

300 contes per a un Tricentenari: La llegenda de Montserrat 

 

Llegenda de "Nostra Senyora de Montserrat" 

 

❏ VIROLAI. Cançó dedicada a la mare de Déu de Montserrat 

El Virolai 

 

❏ Cançó:  EM DÓNES FORÇA 

L'Escolania canta per La Marató, amb Sergio Dalma 

 

❏ DIBUIX  Mare de Déu de Montserrat 

Als annexos de  cada curs hi trobareu  la Imatge de la Mare de Déu de Montserrat 

per si la voleu pintar. 

 

 

Us desitgem que passeu un FELIÇ DIA! 

 

 

LES TUTORES D’EDUCACIÓ INFANTIL 

https://drive.google.com/file/d/17GwtvPJMESOVgG0pOlsmxQbxFo9l3r3U/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=G-py-56fuvo
https://www.youtube.com/watch?v=E5EfAtJQF_Y
https://www.youtube.com/watch?v=Dm9HL0VT9uI
https://www.youtube.com/watch?v=TH2HqnsrJv0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FES DUES FRASES AMB EL VOCABULARI DE LA LLETRA SS: 

  

  

  



 

 

ESCRIU PARAULES DEL VOCABULARI DE LA LLETRETA SS: 

 

 

 

NOM I COGNOM: 

DATA: 



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

 

TASSA 
 
 

         PISSARRA 

 

       CARROSSA 
 

        BESSONES 

 
 
 
 
 

•  
 
 
 

Nom i cognom : ____________________________________________________________________________	
 



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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
•  

    __________________________________________________________________________________ 
 
 
 
    __________________________________________________________________________________ 
 
 
 

      

               _   _   _   _   _   _   _   _ 
         

            _   _   _   _   _   _ 

    

           _   _   _   _   _   _ 
     

              _   _   _   _   _   _   _   _    

Nom i cognom : _______________________________________________________________________________	



REPASSA I PINTA 

   tomàquet 

 



 Mare  de  Déu  de  Montserrat 
 
 
 

•  
 

 
      _____________________________________________________________________________________ 
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