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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 lletra C, però amb 

les vocals A-O-U. CA-CO-CU): 

  

1.Mirar el conte on expliquem la història de la “Gallina Catarina”. (La gallina quan 

canta només pot dir aquests tres sons: CA-CO-CU) Heu de clicar el següent enllaç: 

 

https://drive.google.com/a/escuelateresiana.com/file/d/1Vx0e6_qyFJBWtjNA0sQBTG

ocSH6rUWyT/view?usp=sharing 

 

2. Pensar paraules que continguin aquests sons: CA-CO-CU. La propera setmana 

explicarem què passa amb el so:” QUE-QUI” ??  

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

que han pensat abans. JA NO HAN DE COPIAR. Han d’intentar escriure sols, si es deixen 

alguna lletra podeu ajudar-los a que se n’adonin.  

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 les 

paraules que proposem i fer una frase amb elles. (Annex 3) 

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

 

 

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

DIRECCIÓ I LA MIDA. Aquesta setmana practiquem la lletra “C” (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. 

● Us animem a que cada dia els vostres fills i filles practiquin una estoneta la lectura 

amb els fulls que us hem donat al llarg del curs, d’altres consonants i amb el 

d’aquesta setmana, el de la lletra “C”.  

 

❖ 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”. 

 

https://drive.google.com/file/d/1tLJ4ivIighp3cmLUfHy7yTNDI5HvKa9j/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1Mq_3pEeafFMRVGUEd3g67z_ctq7ea5Gi/view?usp=sharing 

 

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

https://drive.google.com/a/escuelateresiana.com/file/d/1Vx0e6_qyFJBWtjNA0sQBTGocSH6rUWyT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/escuelateresiana.com/file/d/1Vx0e6_qyFJBWtjNA0sQBTGocSH6rUWyT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tLJ4ivIighp3cmLUfHy7yTNDI5HvKa9j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mq_3pEeafFMRVGUEd3g67z_ctq7ea5Gi/view?usp=sharing
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4.    Fer la feineta de paper (Fitxes). Per treballar l’EntusiaMAT, us recomanem una 

rutina seqüencial: 

  

  PÀGINA 14, ORIENTACIÓ ESPACIAL. 

https://drive.google.com/file/d/1aWqCrWIPjBjmBJoThBOK8EwB8WmpYE68/view?usp=shari

ng  

Per realitzar la “feineta”, us heu d’inventar un camí fins al far, de manera que el vostre fill/la 

el traci amb color vermell tot seguint les vostres indicacions. És important que feu servir 

indicacions d’orientació espacial concretes com ara: per sobre de, rodejant, al costat de, per 

sota de… Després, ells han d’inventar-se un camí alternatiu amb color blau que també arribi 

al far. Finalment, que marquin amb una creu el camí més curt. 

- Problema: La Rosa té quatre germans i dues germanes. Quantes noies hi ha a la 

seva família? Tres noies. 

Jugar al Matijoc “FRED-CALOR” que trobareu al següent link: 

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

qTdwEsPObbmdDHZ0Hd9TyFHSn0pZ6Xc/view?usp=sharing 

PÀGINA 15, RAONAMENT LÒGIC. 

https://drive.google.com/file/d/1mppY6U16OwRTRt-Rmkrl8Gp-

K0hmMpDE/view?usp=sharing 

Jugar al memory. Pot ser amb el que tingueu a casa, el podeu confeccionar vosaltres 

mateixos o bé us el podeu imprimir al següent enllaç: 

https://drive.google.com/file/d/1Ggj9vz0mnIU19_05iAWNm7fpWPdoULtX/view?usp=sh

aring 

PÀGINA 16, NUMERACIÓ. 

https://drive.google.com/file/d/1AjW2y5mgWEaJchCMxfzV03nnFKDzUzfR/view?usp=sharin

g 

Practiquem el càlcul mental tot sumant: 0+5, 1+5, 2+5, 3+5, 4+5, 5+5, 6+5, 7+5, 8+5, 9+5, 

5+0, 5+1, 5+2, 5+3, 5+4, 5+5, 5+6, 5+7, 5+8, 5+9. 

Problemes: 

● El dilluns la Dora va guanyar tres bales, i el dimecres una. Quantes vales té en 

total? Cinc bales. 

● Tinc dos adhesius, quants me’n falten per tenir-ne quatre? Dos. 

● L’Andreu té tres galetes i se’n menja dues. Quantes galetes té ara? Una. 

https://drive.google.com/file/d/1aWqCrWIPjBjmBJoThBOK8EwB8WmpYE68/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aWqCrWIPjBjmBJoThBOK8EwB8WmpYE68/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-qTdwEsPObbmdDHZ0Hd9TyFHSn0pZ6Xc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-qTdwEsPObbmdDHZ0Hd9TyFHSn0pZ6Xc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mppY6U16OwRTRt-Rmkrl8Gp-K0hmMpDE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mppY6U16OwRTRt-Rmkrl8Gp-K0hmMpDE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ggj9vz0mnIU19_05iAWNm7fpWPdoULtX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ggj9vz0mnIU19_05iAWNm7fpWPdoULtX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AjW2y5mgWEaJchCMxfzV03nnFKDzUzfR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AjW2y5mgWEaJchCMxfzV03nnFKDzUzfR/view?usp=sharing
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Feu sumes i restes fent servir la regla numèrica de dit que us adjuntem a continuació. Per 

exemple, per l’operació “5+1” situem el dit al nombre 5 de la regla numèrica, comptem 1… 

Anem guiant en tot moment durant el procés, fent preguntes, intentant no anticipar-nos i 

provocant que dedueixin ells mateixos els passos a fer i el resultat final.  

https://drive.google.com/file/d/1kAFI0r6rWvFgyeq9XvIpQ4h7bVJS2H5f/view?usp=sharing 

 

PÀGINA 17, PERCPECIÓ VISUAL. 

https://drive.google.com/file/d/13jHqDFupMZcp-VlshN5MXDGcTeZNL_Yl/view?usp=sharing 

 

Problema del dia: El nen o nena puja el polze cap amunt si el resultat de la suma és “6” i 

baixa el polze cap avall si no és “6”: 0+6, 2+1, 1+5, 3+3. 

 

Conversem sobre els mitjans de transport per saber quins coneixen. Després, mostrem els 

mitjans que apareixen a les cartes “Rum-rum” que us adjuntem a continuació i verifiquem si 

els coneixen, si saben per quin medi circulen… 

 

https://drive.google.com/file/d/1DRoSVmjmL6zjNEk8GrmTq96FUwEGWVJf/view?usp=shari

ng 

 

Després tractem de fer una taula de doble entrada (com la de la “feineta”) on marcaran amb 

una X el medi pel que circula cada mitjà de transport que hem vist. Serà genial si ells 

mateixos escriuen les paraules dels mitjans de transport i dels diferents tipus de medi. 

 

 

❖ LLENGUATGE PLÀSTIC 
 
Com sé que us agraden els dinosaures he preparat una manualitat molt divertida. Us 
animeu a fer-la? 
https://drive.google.com/file/d/1GItsU1RvOtiWsg1F1BAC92b32_lUmrGJ/view?usp=s
haring 
 

❖ ANGLÈS. També us vull fer arribar una cançoneta que molts coneixeu i ens 

servirà per a recordar una mica el vocabulari de la granja en Anglès. Espero que us 
agradi. 
OLD MACDONALD HAD A FARM https://youtu.be/wyLr3bWGMFs  

 

❖ Durant el segon trimestre ,els nens i nenes de P5,  a l’estona de LLENGUATGE 

MUSICAL, havien estat assajant una coreografia pel festival de primavera.  

Com que aquest any no es podrà dur a terme, la senyu Glory us fa arribar la música 

junt amb els moviments corresponents.  

Segur que als vostres fills/es els agradarà molt veure-la i acompanyar-la en els 

moviments. I vosaltres podeu triar: o balleu amb ells o feu d’espectadors i 

espectadores. Segur que, tots junts, us ho passareu molt bé..  

https://drive.google.com/file/d/1kAFI0r6rWvFgyeq9XvIpQ4h7bVJS2H5f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13jHqDFupMZcp-VlshN5MXDGcTeZNL_Yl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DRoSVmjmL6zjNEk8GrmTq96FUwEGWVJf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DRoSVmjmL6zjNEk8GrmTq96FUwEGWVJf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GItsU1RvOtiWsg1F1BAC92b32_lUmrGJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GItsU1RvOtiWsg1F1BAC92b32_lUmrGJ/view?usp=sharing
https://youtu.be/wyLr3bWGMFs
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 https://drive.google.com/file/d/15lXxo_fOdsln7w-ZCq91-

6jK5XhWra6_/view?usp=sharing 

YOU´RE THE WANT THAT I WANT (Grease) 

 

 

 

Esperem poder veure’ns aviat! 

Tutores de P5 

 

https://drive.google.com/file/d/15lXxo_fOdsln7w-ZCq91-6jK5XhWra6_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15lXxo_fOdsln7w-ZCq91-6jK5XhWra6_/view?usp=sharing


 

 

FES DUES FRASES AMB LA LLETRA “C” (CA,CO,CU): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



ESCRIU PARAULES DEL VOCABULARI DE LA LLETRA “C” (CA,CO,CU): 

 

 

 

NOM I COGNOM: 

DATA: 



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

 

CAMIÓ 
 
 

             COPA 

 

          CASSOLA 
 

         CULLERA 

 
 
 
 
 

•  
 
 
 

Nom i cognom : ____________________________________________________________________________	
 



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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

•  
    __________________________________________________________________________________ 
 

 
    _________________________________________________________________________________ 
 

      

               _   _   _   _   _    
         

            _   _   _   _   _   _   _   _ 

    

           _   _   _   _   _   _   _ 
     

              _   _   _        

Nom i cognom : _______________________________________________________________________________	

     

              _   _   _   _   _   _      
     

              _   _   _   _   _   _   _      



FULL DE LECTURA 
 

 
 

 
CA- CO- CU- CO- CA- CU- CA- CO- CU 

CASA- CUC- CONTE- CARRO- CAMIÓ-  

CUL- OCA- COPA- CURSA - CORDA- CAP- 

CASSOLA- CORRAL- CANÇÓ- COCODRIL- 

COCA- RUC- ÀNEC- ESCUMA- CARGOL. 

ANIRÉ AMB LA CAMILA A VEURE 
COCODRILS. 
 
 

LA MEVA CULLERA ESTÀ A LA CUINA. 
 
 

CANTEM CANÇONS A L’ESCOLA. 
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