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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 G, però amb 

les vocals A-O-U.(GA-GO-GU): 

  

1. Mirar el conte “La Gal·la surt de la ratlla”  

https://www.youtube.com/watch?v=mCi25gu74RU 

 

2. Jugar a endevinar el vocabulari del conte (Power Point). 

https://drive.google.com/file/d/1tbnFzWOnd6ctt7wl2qJ9vOrv5a2_wx1Z/view?u

sp=sharing 

 

3. Pensar paraules que continguin aquests sons: GA-GO-GU. La propera    

setmana explicarem què passa amb el so:” GUE-GUI”  

4. Fitxa de la lletra “G” Vocabulari i frases (Annex 1). Poden escriure les 

paraules que han pensat abans. Han d’intentar escriure sols, si es deixen alguna 

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

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

alguna de les paraules anteriors (Annex 2).  

6. Jugar al “penjat” intentant esbrinar quines lletres falten per a completar les 

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

7.  Llegir el full de lectura de la “G” 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 “g” (Annex 5) 

 

 

❖ 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. ELS POWERS DE FIGURES GEOMÈTRIQUES I COSSOS 

GEOMÈTRICS ELS HEM CONVERTIT EN MP4 PER A QUE PUGUEU 

SENTIR ELS ÀUDIOS.  

 

https://drive.google.com/file/d/1MDhFs97Kjem_U3pc3aNABqcZ_K8GgEuO/view?us

p=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1dEJ347vEUHQBTmLpOqlKYg3MKQzSnmcu/view?u

sp=sharing 

https://www.youtube.com/watch?v=mCi25gu74RU
https://drive.google.com/file/d/1tbnFzWOnd6ctt7wl2qJ9vOrv5a2_wx1Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tbnFzWOnd6ctt7wl2qJ9vOrv5a2_wx1Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MDhFs97Kjem_U3pc3aNABqcZ_K8GgEuO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MDhFs97Kjem_U3pc3aNABqcZ_K8GgEuO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dEJ347vEUHQBTmLpOqlKYg3MKQzSnmcu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dEJ347vEUHQBTmLpOqlKYg3MKQzSnmcu/view?usp=sharing


 
Col·legi Santa Teresa de Jesús 

Tarragona 
Centre concertat 

 

 
 

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

fitxa. 

4.    Fer la feineta de paper (Fitxes).  

 

 

 

PÀGINA 23, ORIENTACIÓ ESPACIAL. 

 

● Càlcul mental: Comencem a comptar en veu alta del 0 al 10 cometent algun 

error de manera que ells detectin l’error i diguin quin nombre és el correcte. 

Ho fem també comptat cap enrere. 

● Problema del dia: Vuit mussols vivien en un arbre. Un d’ells va marxar volant. 

Després van volar dos més. Després van tornar dos. Quants mussols hi ha a 

l’arbre? (7 mussols). Quants mussols no han tornat a l’arbre? (1 mussol) 

● Fitxa del dia amb història: La Manolita va entrar per la porta i va travessar el 

parc fins al pati de jocs, on es va gronxar. Després va mirar les floretes. A 

continuació, va caminar cap a l’estàtua amb un paraigües. La Manolita, de 

sobte, es va adonar que havia perdut la targeta de l’autobús, i va tornar al pati 

de jocs per anar buscar-la. Per descomptat, la targeta estava sota del 

gronxador. Després de tot això, la Manolita va passar per la font, i després va 

sortir per la porta per tornar a casa. 

 

https://drive.google.com/file/d/1diRfzHcovULG5W-

j3OcxdHuq3ogLZZNX/view?usp=sharing 

 

 

PÀGINA 24, RAONAMENT LÒGIC. 

 

● Càlcul mental amb monedes reals: Els ensenyem les monedes i els diem la 

quantitat. Han de detectar els errors. (Polzes amunt si la quantitat és correcte 

i cap avall si és incorrecta. Han d’intentar esbrinar la quantitat correcta). 

- Presentem 3 monedes de 10 cèntims. Tinc 40 cèntims (Polzes avall) 

- Presentem 2 monedes de 10 cèntims. Tinc 20 cèntims. (Polzes amunt) 

- Presentem 2 monedes de 5 cèntims. Tinc 10 cèntims. (Polzes amunt) 

- Presentem 4 monedes de 5 cèntims. Tinc 15 cèntims. (Polzes avall) 

 

https://drive.google.com/file/d/1ssOk-fGwy01occ9Gy5cxlx9mhcESrnm-

/view?usp=sharing 

 

 

PÀGINA 25, NUMERACIÓ. 

● Comptem del 0 al 20 oralment (ells sols). 

● Problemes orals: 

https://drive.google.com/file/d/1diRfzHcovULG5W-j3OcxdHuq3ogLZZNX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1diRfzHcovULG5W-j3OcxdHuq3ogLZZNX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ssOk-fGwy01occ9Gy5cxlx9mhcESrnm-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ssOk-fGwy01occ9Gy5cxlx9mhcESrnm-/view?usp=sharing
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- L’Àlex té quatre anys i la Júlia dos. Quants anys té més l’Àlex que la 

Júlia? (Dos anys més). 

- La Maria i l’Elena em donen un conte cada una. Quants contes em 

donen entre les dues? (Dos contes) 

- Quants peus tenen en total entre dos nens? (Quatre peus) 

● Els presentem la “desena”. Necessitareu pals de gelat, o bé colors, 

retoladors....En necessitareu més de 10. Lligarem amb una goma 10 unitats i 

la resta no. Els mostrem que una desena són 10 unitats d’alguna cosa, com 

per exemple, colors. Els anem fent preguntes segons el que els mostrem. 

Quantes desenes hi ha? Quantes unitats? És bo que aneu recordant que la 

desena equival a 10 unitats descomposant-ho i fent el recompte junts. 

● Quan s’ha practicat durant una estona aquest joc, anoteu en algun paper una 

quantitat (ha de ser més de 10), i feu amb el material la representació en 

desenes i unitats. També podeu fer l’exercici a la inversa; els mostreu amb el 

material una quantitat en desenes i unitats i ells escriuen en paper el nombre 

al que correspon aquesta quantitat. 

 

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

BXbiJ5KU93emlALe1j4rQnsc0gvAm4K/view?usp=sharing 

 

 

PÀGINA 26, PERCEPCIÓ VISUAL. 

● Posem 10 objectes damunt de la taula, els observem durant un minut i els 

tapem. Després el nen/a ha de dir els objectes que ha vist, sense repetir-ne 

cap. 

● Problema del dia: diem al nen/a que aixequi el polze amunt si el resultat de la 

suma es 8, i cap avall, quan no és 8. Per exemple: 

0+8 polze cap amunt.        1+7 polze cap amunt. 

4+1 polze cap avall.           4+4 polze cap amunt. 

7+0 polze cap avall.           2+2 polze cap avall. 

● Podem agafar 3 plats de paper si en tenim, o dibuixem 3 cercles en un paper 

i els retallem. Un plat o cercle, el pintem sencer de color vermell, l’altre plat 

pintem la meitat de vermell i l’altra meitat blava. I el tercer plat pintem la 

meitat vermella, un quart de color blau i l’altre quart de color verd. Preguntem 

als nens: - el primer plat o cercle, de quin color és? és tot del mateix color? - 

mirem el segon plat, i preguntem: - com hem pintat el segon plat? és tot del 

mateix color? una meitat és de color…? i l’altra?, ara mirem el tercer plat i 

preguntem: - hem pintat tot el plat igual?, la meitat de quin color és? i a l’altra 

meitat, què li ha passat? aquestes dues parts més petites es diuen “quarts” i 

si les ajuntem formen una meitat. De quin color són els quarts? 

 

https://drive.google.com/file/d/1M4nKXGfa4xCVFeaYSVGy_yElVFZbch5F/view?

usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1-BXbiJ5KU93emlALe1j4rQnsc0gvAm4K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-BXbiJ5KU93emlALe1j4rQnsc0gvAm4K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M4nKXGfa4xCVFeaYSVGy_yElVFZbch5F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M4nKXGfa4xCVFeaYSVGy_yElVFZbch5F/view?usp=sharing
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PÀGINA 27, RAONAMENT LÒGIC. 

● Problemes orals: 

1. L’Anna i la Marta van passar corrent per un gran bassal. Quantes 

sabates es van mullar? 4 sabates 

2. La Llúcia va néixer la setmana passada. Quants anys tindrà en el seu 

proper aniversari? 1 any 

3. En Jaume i la Maria estaven ajudant un amic a fer trasllat. En Jaume 

va treure dues caixes de la furgoneta. La Maria va treure dues més i, 

junts, van carregar una caixa gran i pesada. Quantes caixes van 

carregar en total? 5 caixes 

 

● Juguem al nombre amagat. Es juga per parelles. El primer jugador llença 

dos daus, però en tapa un amb la mà, i li diu a l’altre jugador el resultat de la 

suma dels dos números. (És important que el segon jugador no vegi el 

número tapat). El segon jugador intenta encertar el número amagat. 

● Mirem la fitxa, pàgina 27. Fem observar als nens el gràfic perquè 

responguin a les preguntes següents: 

1.  “Quantes capses de cotxes té en Marc?” 4. “Quants cotxes hi ha?” 8 

2. “Quantes capses de cotxes té la Sara?” 3. “Quants cotxes hi ha?” 6 

3. “Quantes capses de cotxes té en Miquelet?” 5. “Quants cotxes hi ha?” 

10 

4. “Qui té més cotxes?” En Miquelet. 

5. “Qui té menys cotxes?” La Sara. 

6. “Quantes capses de cotxes tenen en total?” 12. “Quants cotxes hi ha 

en total?” 24. 

7. “Si la Sara col·leccionés dos cotxes més, quantes capses tindria?” 4. 

Dibuixa-la. 

8. “Si el Marc col·leccionés dues capses de cotxes més, quantes capses 

tindria?” 6. Dibuixa-les. 

9. “Què poden fer els nens per tenir cadascun la mateixa quantitat de 

cotxes?” En Miquelet ha de donar-ne una capsa a la Sara. Així 

cadascú tindrà 4 capses de cotxes. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Hi5IGR3s7yprq7kic5DXc0n9qM_2DTli/view?us

p=sharing  (Primer mirar les indicacions de dalt, perquè explica com fer 

aquesta fitxa!!!!) 

 

 

❖ Manualitats Plàstica: la senyoreta Natàlia ens ha preparat dues manualitats 

molt xules. 

La primera relacionada amb la sortida que fèiem el mes de Maig al port de Cambrils 

molt divertida. 

https://drive.google.com/file/d/1Hi5IGR3s7yprq7kic5DXc0n9qM_2DTli/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hi5IGR3s7yprq7kic5DXc0n9qM_2DTli/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1KlFUB35wV-

8NznlNIY5xvGucBgRmNRA7/view?usp=sharing 

 

La segona es tracta d’una manualitat màgica. 

https://drive.google.com/open?id=1nwqI6wQU9BPLyOei1B04iEWYVk-q28Js 

 

● CONTE: “De què fa gust la lluna?”. La senyoreta Natàlia ens explica un 

conte molt bonic que segur que us agradarà molt! 

https://youtu.be/PRV_79ZpVVg  

 

❖ MIRAR-TE és el programa d’interioritat de la nostra escola. 

Des de P3 es vol educar en la calma i la serenor pe… i així fer possible que cada 

nen-nena aprengui a descobrir i desenvolupar el seu món interior. 

Aquesta setmana us fem arribar una sessió de MIRAR-TE per si us ve de gust fer-la 

en família. 

https://drive.google.com/file/d/1P87tBM58Uiw5mZPzVaW8icDadokDSoVI/view?usp=sha

ring  

Desitgem que gaudiu de l'experiència. 

 

UNA ABRAÇADA. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1KlFUB35wV-8NznlNIY5xvGucBgRmNRA7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KlFUB35wV-8NznlNIY5xvGucBgRmNRA7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1nwqI6wQU9BPLyOei1B04iEWYVk-q28Js
https://youtu.be/PRV_79ZpVVg
https://drive.google.com/file/d/1P87tBM58Uiw5mZPzVaW8icDadokDSoVI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P87tBM58Uiw5mZPzVaW8icDadokDSoVI/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FES DUES FRASES AMB LA LLETRA “G” (GA,GO,GU): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



ESCRIU PARAULES DEL VOCABULARI DE LA LLETRA “G” (GA,GO,GU): 

 

 

 

NOM I COGNOM: 

DATA: 



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

 

    amiga 
 
 

      farigola 

 

    beguda 
 

      iogurt     

 
 
 
 
 

•  
 
 
 

Nom i cognom : ____________________________________________________________________________	
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
•  

    __________________________________________________________________________________ 
 

 
    __________________________________________________________________________________ 

 
 

      

               _   _   _   _    
         

            _   _   _   _   _   _   _ 

    

           _   _   _   _   _   _   _ 
     

              _   _   _   _   _   _   _       

Nom i cognom : _______________________________________________________________________________	

    

           _   _   _   _   _   _    
    

           _   _   _   _   _    



FULL DE LECTURA 
 
 
 
 

 
 

 

 

GA- GO- GU- GO- GA- GU- GA- GO -GU 

GAT- GOS- GOLA- GOTA- GOL- GOLF-  

GALL- GALLINA- FORMIGA-  GAMBES-  

GROC- AIGUA- GANA- GUANTS - GUAPA - 

GANYOTA- GAVINA- GOMET- GUANYA. 

 
VOLS AGAFAR MÉS GALETES? 
 
ELS GOSSETS TENEN GANA. 
 
LA MEVA AMIGA BEU UN GLOP D’AIGUA 
 
 

DEL GOT. 
 



 

 gata 
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