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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 “QUE-QUI” (recordeu 

que treballem els sons, no el nom de la lletra). Per aquest motiu ens inventem una 

petita història per justificar que aquests dos sons s’escriuen amb unes lletres 

diferents a la “C”, que vam conèixer la setmana passada: 

  

1.Mirar el video on ens explica la història la lletra QU. 

Heu de clicar el següent enllaç: 

 

https://drive.google.com/file/d/1S3Q_NAjBd3KBh1tbmbnEX6WHsnRMe8do/view?usp=shari

ng 

 

2. Mirar el Power on es presenta vocabulari relacionat amb aquesta lletra. 

 

https://drive.google.com/file/d/14P4loPlSACJ4qbJ2UJwdSwPmQ-XIrISP/view?usp=sharing 

 

  

3. Fitxa de la lletra “QUE-QUI” Vocabulari i frases. (Annex 1). Poden escriure les        

paraules que hem vist abans al Power o pensar-ne d’altres diferents. 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. Us animem a continuar amb la lectura diària amb els FULLS DE LECTURA. Aquesta 

setmana és el de la lletra “QU”.  (Annex 4) 

 

 

Continuem practicant el traç de la lletra lligada. Aquesta setmana practiquem la lletra “ N ” 

(Annex 5) 

 

Recordeu que ja sempre fem el Nom i Cognom en lletra lligada a cada full,  per això aquesta 

setmana us enviem un full on poden practicar els noms i cognoms dels amics-amigues de la 

classe dels elefants i les girafes. (Annex 6) i (Annex 7) 

 

❖ Per treballar l’EntusiaMAT, us recordem que és bo que continueu amb una 

rutina seqüencial: 

  

https://drive.google.com/file/d/1S3Q_NAjBd3KBh1tbmbnEX6WHsnRMe8do/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S3Q_NAjBd3KBh1tbmbnEX6WHsnRMe8do/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14P4loPlSACJ4qbJ2UJwdSwPmQ-XIrISP/view?usp=sharing
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1.    Podeu mirar el vídeo del coet i problemes de les ‘senyus’. 

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

continuació us deixem els enllaços: 

 

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

 

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

 

3. Aquesta setmana també us ensenyem amb un vídeo com podeu fer 

la vostra recta numèrica i practicar amb ella. 

https://drive.google.com/file/d/1HlEPsbH3vJK7VJPpyx3ej58HYeDd0coR/view?usp=s

haring   
 

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

 

5.   Fer la feineta per plasmar en el paper el que s’ha treballat al llarg de tota la     

sessió. 

  

PÀGINA 18, MESURA. 

Avui els parlem del rellotge com a forma de mesurar el temps. En busquem un d’analògic i 

l’observem junts, mirant quins nombres apareixen, comentem la utilitat d’aquest aparell, 

esmentem les agulles i els diem per a què serveixen (No cal anar més enllà de que la curta 

marca les hores i la llarga els minuts. Podem afegir que quan la llarga fa tota la volta, ja ha 

passat una hora i passem al nombre següent), parlem de coses que fem a determinades 

hores (per exemple, a les 9 esmorzem, a les 5 anem a jugar…). És un moment per 

començar a fixar-se en el rellotge durant els propers dies. 

Podem parlar de diferents tipus de rellotges: el digital, el de polsera, el del mòbil, el del forn, 

el de sorra, el solar…(els que no tingueu, busqueu-ne alguna imatge per internet). És bo 

que coneguin diferents tipus de rellotges, tot i que per començar, l’analògic els resulta més 

familiar i senzill d’entendre. Podeu jugar en família al MATIjoc del Despertador: 

https://drive.google.com/file/d/1ctI-wSFEdAKaKI5hgBXjY1mScr-8eMRy/view?usp=sharing 

Finalment, la feineta de la sessió: 

https://drive.google.com/file/d/1NiCPBLNz_iN7B_07vo3hiZ8bqD5dmGik/view?usp=sha

ring 

 

 

PÀGINA 19, NUMERACIÓ. 

https://drive.google.com/file/d/1tLJ4ivIighp3cmLUfHy7yTNDI5HvKa9j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mq_3pEeafFMRVGUEd3g67z_ctq7ea5Gi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HlEPsbH3vJK7VJPpyx3ej58HYeDd0coR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HlEPsbH3vJK7VJPpyx3ej58HYeDd0coR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ctI-wSFEdAKaKI5hgBXjY1mScr-8eMRy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NiCPBLNz_iN7B_07vo3hiZ8bqD5dmGik/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NiCPBLNz_iN7B_07vo3hiZ8bqD5dmGik/view?usp=sharing
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Practiqueu sumes i restes senzilles amb la recta numèrica. Us convidem a que mireu el 

vídeo anterior de la senyoreta Ma. Jesús de P4 on ens ensenya a practicar-ho! Ho podeu fer 

tal i com ella ho fa al vídeo o podeu fer-vos una regla numèrica petita per comptar amb el 

dit. 

https://drive.google.com/file/d/1WeDUBx76tVRY3hUCeTllAufqGhhoZN9A/view?usp=s

haring 

 

PÀGINA 20, RAONAMENT LÒGIC. 

Conversem sobre el que fem de forma rutinària durant el dia intentant seguir l’ordre 

temporal de matí, tarda i nit. Després els proposem un joc: mentre expliquem una 

seqüència, han de detectar l’error i corregir-lo. Es tracta de que identifiquin “disbarats” que 

no tenen sentit i tractin de raonar per quin motiu no és correcte. Per exemple: “Pel matí, 

primer em llevo, després vaig al lavabo a fer un pipí i a rentar-me la cara. Després vaig a la 

cuina a posar-me el pijama i torno al llit”.  

https://drive.google.com/file/d/1iAdOTMHhB-uqSnI-Xzh2qQ83aH2_Eq-

b/view?usp=sharing 

 

PÀGINA 21, GEOMETRIA. 

Expliquem que el vèrtex d’una figura geomètrica és el punt on es troben dues rectes. 

Busquem per casa objectes amb diferents formes geomètriques i identifiquem i comptem els 

seus vèrtexs. 

Problemes orals: 

- El Marc dibuixa un triangle gran i un rectangle petit. Quina figura té més costats? (El 

rectangle) Quina en té menys? (El triangle) 

- La Laia dibuixa un triangle i un quadrat. Quin té més costats? (el quadrat) Quin 

menys? (el triangle) 

- L’Iker dibuixa un triangle gran i un triangle petit. Quin té més costats? (Cap. Tots dos 

tenen el mateix nombre de costats). 

https://drive.google.com/file/d/1aerQeeFS5O2UAdsooFowSlLhKrDO8Hbj/view?usp=sh

aring 

 

 

 

➔ Aquest divendres 15 de maig és el  DIA INTERNACIONAL DE LA 

FAMÍLIA.  

Podeu VEURE les propostes que us fem per aquest dia a l’annex DIA DE LA 

FAMÍLIA. 

 

https://drive.google.com/file/d/1WeDUBx76tVRY3hUCeTllAufqGhhoZN9A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WeDUBx76tVRY3hUCeTllAufqGhhoZN9A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iAdOTMHhB-uqSnI-Xzh2qQ83aH2_Eq-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iAdOTMHhB-uqSnI-Xzh2qQ83aH2_Eq-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aerQeeFS5O2UAdsooFowSlLhKrDO8Hbj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aerQeeFS5O2UAdsooFowSlLhKrDO8Hbj/view?usp=sharing
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★ Aprofitant el Dia de la família des d’Anglès us suggerim que escolteu i canteu 

aquesta cançó que parla sobre els membres de la família, segur que els 

encanta!! 

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo  
 

 

 

Una abraçada. 

Les tutores de P-5. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo


EL 15 DE MAIG  CELEBREM  

   EL  DIA  INTERNACIONAL  DE  LA  

FAMÍLIA 
 

 

● Fem conversa: 

 

vÍdeo DIVERSITAT FAMILIAR  Contes Familiars.mp4 

 

● Expliquem CONTES: 

          

           UN PUÑADO DE BOTONES.mp4 

                            

           LES FAMÍLIES SÓN COM ELS BOTONS.mp4 

 

conte EN FAMÍLIA mp4  

 

                 

● Cantem i ballem en família: 

 

 CANÇÓ El Pot Petit - Rap familiar (videoclip) 

 

 CANÇÓ TODAS LAS FAMILIAS SON DIFERENTES.mp4 

 

 CANÇÓ   los ABUELOS.mp4 

 

 

●  Dibuixem: COM ÉS LA MEVA FAMÍLIA ?  (annex 1 P3 i annex 5 P4) 

 

 

● MANUALITATS PLÀSTIQUES  

 

Us proposem dues manualitats que podeu fer amb la família aquest dia tan especial. Podeu 

escollir la que més us agradi de les dues o fins i tot fer les dues si esteu animats. 

 

1. TRENCACLOSQUES FAMILIAR 

 

En aquesta manualitat podreu jugar a composar la vostra figura o fer possibles 

combinacions amb el cos i la cara dels membres de la família. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1iZqt1fS_0mW0AbmgB66rqB3-z9qD077_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i1jYhoNYztB3PDiOMd8WSWp1S4qtK_-t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DY42Mhu_r0Ptjy9IpELnkcyvssN7eYxN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fv2iq2Y5FofkKJ3BipqDP_b6KPZZPx-0/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=vwUlNUFOPEM
https://drive.google.com/file/d/1RrCfDSsLoAMe6cURlu4BI4iMy50hIFdV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yl1syyIR_EIFmlFmSYj5pOUp6Vii7u2X/view?usp=sharing


 

 

El material que es necessita és: 

● Cubs de fusta, cartró o plàstic 

● Fotos dels membres de la família 

● Llapis 

● Regla  

● Tisores 

● Cola blanca o silicona, depenen del material 

 

Passos a seguir: 

1. Mesurar les dimensions del cub. 

2. Retallar les fotos dels membres de la família en 3 peces. 

3. Enganxar els trossos de les fotos sobre les diferents cares dels cubs i deixar 

assecar. 

4. Podeu plastificar-ho o aplicar cola incolora per evitar el deteriorament de les fotos. 

 

 

      2.   COR FAMILIAR 

 

En aquesta manualitat elaborarem un cor amb les empremtes dels diferents membres de la 

família i será un bonic record per tenir a casa. 

 

 
 

El material que es necessita és: 

● Làmina de dibuix 

● Pintura de dits o temperes de diferents colors 

● Llapis (per dibuixar el cor) 

● Dits índex dels diferents membres de la família 

 

Passos a seguir: 

1. Dibuixar amb el llapis un cor sobre la làmina de dibuix (sense marcar-lo massa). 

2. Cada membre de la família triarà un color diferent i amb el dit índex sucarà el dit a la 

pintura. 

3. Si voleu, podeu afegir a la part inferior del quadre, l’empremta de cadascú amb el 

seu color corresponent i el nom de la persona a la que pertany el color de 

l’empremta. 

 

 

Esperem que gaudiu molt del dia! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FES DUES FRASES AMB LA LLETRA “Q” (QUE,QUI): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



ESCRIU PARAULES DEL VOCABULARI DE LA LLETRA “Q” (QUE, QUI): 

 

 

 

NOM I COGNOM: 

DATA: 



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

 

  Forquilla 
 
 

  Mosquit 

 

 Butxaques 
 

 Maquineta 

 
 
 
 
 

•  
 
 
 

Nom i cognom : ____________________________________________________________________________	
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
•  

    __________________________________________________________________________________ 
 
 
 
    __________________________________________________________________________________ 
 
 

      

               _   _   _   _   _   _ 
         

            _   _   _   _   _   _   _ 

    

           _   _   _   _   _   _   _   _ 
     

              _   _   _   _   _   _   _   _    

Nom i cognom : _______________________________________________________________________________	



FULL DE LECTURA 
 

 
 
 

 
 

 

   

 

 

QUE- QUI- QUE- QUI- QUE- QUI 

AQUÍ- ESQUIMAL- FORQUILLA- CAQUI- 

PORQUET- QUEIXALADA- TOMÀQUET- 

MOSQUIT- ESQUIROL- PERRUQUERIA- 

BONIQUES- ESQUÍS- ESQUELET- 

MAQUINETA- BUTXAQUES- BARQUES. 

TINC DUES RAQUETES BLANQUES. 
 
EL QUIM I EL QUICO JUGUEN AL 

 

MATEIX EQUIP DE BÀSQUET. 
 
 



 



Adriana Arias  

Marc Escoda 

Diego Coma 

Kiara Cordero 



Ona Chanzá 

María José Lozano 

Berta Mas 

Marcos Mansilla 



Sofía Martínez 

Donny Ortiz 

Paola Peña 

Èlia Porta 



Héctor Prados 

Agnès Prats 

Martí Ramón 

Aina Ramos 



Raúl Regadera 

Nuria Romero 

Clara Salaet 

Alexis Salvador 



Arnau Salvo 

Alex Sans 

Helena Serrano 

Sofía Servelló 



Erika Xifré 



Nil Aixalà 

Khloe Andrade 

Eryn Badia 

Erika Batuc 



Charlotte Candela 

Bowei Chen 

Ana María Córdoba 

Agustín Cuscó 



Hug Díaz 

Ferran Díaz de 
Argandoña 

Candela Doblado 



Elia García 

Marc Ibáñez 

Nico López 

Alfredo Mandrá 



Cèlia Peiret 

Enric Prat 

Txell Ramos 

Aina Sallent 



Alexandra Sans 

Elena Sans 

Valeria Serrano 

Matteo Trucchi 



Blanca Vendrell 

Elisabeth Aguirre  
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