
 

 
 
 
 

ROSELLA 

 

Si esteu animats i motivats per assumir reptes i experimentar, i teniu energia i us veieu                

capaços de fer tota mena d’activitats, aquesta és la vostra flor.  

 

Podeu seguir els reptes que us enviem setmanalment! Si a més a més, teniu ganes de fer                 

alguna altra activitat o repte extra, aquí us deixem alguna idea. Recordeu que l’objectiu              

d’aquest proposta no és fer-los tots ni molt menys, si no més aviat fer-vos arribar recursos i                 

activitats en la línia del treball que fem a l’escola per si els vostres fills i filles estan molt                   

motivats i engrescats. 

 

ESCOLLIU L’ACTIVITAT QUE US VINGUI DE GUST FER AVUI… 

 
2a entrega 

ELS REPTES DE LA SETMANA 

CONFIMATHS 

CÀLCUL MENTAL (P5) 

PSICOMOTRICITAT A CASA 

NUMERACIÓ 

LLENGUA 

EL CODI SECRET  

1a entrega 

ELS REPTES DE LA SETMANA 

CONFIMATHS 

CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA (LLENGUA) 

MUSIJOC (joc de música en família) 

JOCS D’ENTRETENIMENT (per imprimir) 

PSICOMOTRICITAT A CASA 

 



 

ACTIVITATS 2a ENTREGA 

 

★ ELS REPTES DE LA SETMANA 
Voleu seguir-nos veient i jugant a través dels nostres reptes? Us animem a per la               

pàgina web de l’escola i realitzar alguna de les nostres propostes.  

 

ESCOLA LES ARRELS - MAÇANET DE LA SELVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

★ CONFIMATHS 
Des de l’equip d’Innovamat, ens van fent noves entregues del paquet d’activitats            

CONFIMATHS.  

Si les primeres us van agradar, no dubteu en fer les segones! I si no, us                

animem a provar-les.  

 

➔ REPTE MATEMÀTIC :  DICTATS GEOMÈTRICS 

 

 

➔ ACTIVITAT DE CIÈNCIES: VOLUM ESFÈRIC. BOMBOLLES 

 

https://agora.xtec.cat/esc-massanet/
https://drive.google.com/file/d/1rDRj0jXQ3mw9sKba3AqruRcKPwGeLH5k/view
https://drive.google.com/file/d/1Nx3glu6GKByAZAYKZSJdZq8mFdD7_zzn/view


Segurament tots coneixeu el joc del tres en ratlla. En ell hi ha implícits un munt de                 

conceptes matemàtics. Com podem ajudar als nostres fills i filles a descobrir-los? A             

continuació us deixem un document on es plantegen algunes preguntes.  

 

➔ JOC: TIC-TAC-TOE 

 

Podreu trobar més recursos a la seva pàgina web INNOVAMAT  

 

★ CÀLCUL MENTAL (P5)  
Després de realitzar moltes activitats de matemàtiques a través de la vivenciació (amb el              

propi cos), l'experimentació (a través de la manipulació d’elements) i la simbolització            

(mitjançant símbols com petits dibuixos o convencionals,       

com els de + i -) arribem a la fase d’abstracció o càlcul             

mental. Per aquest motiu, les activitats proposades a        

continuació estan més pensades per als nens i nenes de          

l’últim curs d’infantil, P5. Tot i així, cal dir que depèn del            

ritme d’aprenentatge de cada infant.  

 

Així doncs, la Marta mestra de primària i autora del blog Fent punta us proposa aquestes                

activitats.  

 

➔ CASA NOSTRA  

 

➔ ELS FOGONS DEL PORTITXOL  

 

 

★ PSICOMOTRICITAT A CASA 
 

JOC DE LES ESTÀTUES 

Farà falta un aparell per poder posar música o algun dels participants podrà cantar              

una cançó 

Cada cop que soni la música, els jugadors i jugadores comencen a ballar. Quan la               

música pari, hem de quedar ben quiets com una estàtua.   

https://drive.google.com/file/d/1m36OnxuY98-MKZk4hcSfWXcAU3bKF2dZ/view
https://innovamat.com/blog/ca/
http://fentpunta.blogspot.com/
https://view.genial.ly/5ea1692e2381030d807a5ec1/interactive-content-calcul-mental-menjador-1r
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGm2HB7Mud81XuJYh4wSInTCpvPwvwvW_2Bp-7EIMonobMBA/viewform


 

Variants:  

 

- Estàtues de plastilina: aquell jugador/a que controla la música, pot modelar les            

estàtues i posar-les en la posició que ell/a vulgui.  

 

 

★ NUMERACIÓ  
 

La idea de nombre es complexa, per això és important fer           

matemàtiques amb diferents tipus de recursos (situacions       

quotidianes, jocs comercialitzats, materials inespecífics,     

etc.) però a p5 és necessari familiaritzar-se amb el codi          

escrit dels números, per això, us deixem un recull de fitxes           

que persegueixen aquesta finalitat.  

 

➔ NUMERACIÓ I UNA MICA MÉS (P5) 

➔ COMPTEM? (P3) 

➔ EL POT DE COMPTAR (P4) 

 

 

★ LLENGUA 
Per poder parlar i llegir bé, els infants han de tenir consciència que el llenguatge es compon                 

de petits sons que es corresponen amb les grafies del llenguatge escrit. Després de fer               

molts de jocs d’escoltar, de rimes, de paraules i frases… Us deixem un petit recull de fitxes                 

per treballar la consciència fonològica. 

 
➔ RECULL FITXES CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/review/?pageNum=1&uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Abec3b561-e53b-45db-9856-ac309e51577e#pageNum=6
http://www.tresquatreicinc.com/un-dos-tres-quatre-comptem/
http://www.tresquatreicinc.com/el-pot-de-comptar/
https://drive.google.com/open?id=1GGRVEqF-DLuOk-Mu-j0UtzfnQh2Ke9BZ


★ EL CODI SECRET 
A vegades els espies s’inventen codis secrets per comunicar-se. Voleu ser uns súper 
detectius sense que ningú us descobreixi? Doncs mireu aquest vídeo 
 
➔ CODI SECRET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cs5yRjbzQ_o


ACTIVITATS 1a ENTREGA 

 
 
★ ELS REPTES DE LA SETMANA 

Us convidem a seguir i aconseguir els REPTES que us fem arribar les tutores en forma                

de vídeo a través del correu.  

 

I si ens voleu enviar el resultat, estarem encantades. 

 

 

★ CONFIMATHS 
Des de l’equip d’Innovamat, posen a disposició tot un paquet d’activitats i propostes             

anomenat CONFIMATHS. Si cliqueu a l’enllaç, podreu accedir a diferents reptes           

matemàtics i científics que ens van proposant cada setmana.  

 

➔ REPTE MATEMÀTIC : TRAVESSEM EL RIU 

 

➔ ACTIVITAT DE CIÈNCIES: CAPIL·LARITAT 

 

➔ REPTE MATEMÀTIC: DICTATS GEOMÈTRICS  

 

➔ ACTIVITAT DE CIÈNCIES: VOLUM ESFÈRIC 

 

Podreu trobar més recursos a la seva pàgina web INNOVAMAT  

 

 

★ CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA (LLENGUA) 
Per poder parlar i llegir bé, els infants han de tenir consciència que el llenguatge               

es compon de petits sons que es corresponen amb les grafies del llenguatge             

escrit. 

Per tant, nosaltres no els parlem de lletres si         

no de sons (no és la lletra que sona d’una          

certa manera si no el so que s’escriu d’una o          

diverses formes). Primer cal dominar el      

https://drive.google.com/file/d/1ako_UNT8i01n-5EsgKdpcFwwpSw90JwE/view
https://drive.google.com/file/d/1h63BWnKUgFHToa1BUXpPTpJ7j8Uprv93/view
https://drive.google.com/file/d/1rDRj0jXQ3mw9sKba3AqruRcKPwGeLH5k/view
https://drive.google.com/file/d/1h6%20https://drive.google.com/file/d/1Nx3glu6GKByAZAYKZSJdZq8mFdD7_zzn/vieww
https://innovamat.com/blog/ca/


llenguatge oral i la percepció d’aquest per tal de poder passar al llenguatge             

escrit. 

 

Aquí teniu una petita explicació per entendre la diferència. 

Aquestes activitats per desenvolupar la consciència fonològica són les que hem           

realitzat i volíem continuar realitzant durant aquest curs. Us en deixem unes            

quantes graduades per cursos. La majoria estan pensades per fer en gran grup,             

tot i que es poden adaptar! 

 

➔ Activitats de CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA a P3 

 

➔ Activitats de CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA a P4 

 

➔ Activitats de CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA a P5 

Pels alumnes de p5, us deixem unes quantes feines en format fitxa que             

també us poden servir en un moment determinat per treballar la consciència            

fonològica.  

 
- Activitats sobre paper de consciència fonològica  

 
 

★ MUSIJOC (joc de música en família) 
 
En Sebastià us proposa aquest joc tan divertit i musical perquè us ho passeu genial! 
 
➔ MUSIJOC 
 

 

★ JOCS D’ENTRETENIMENT (per imprimir) 
 

Des de la revista del Cavall Fort i el Tatano, ens proposen una sèrie d’entreteniments               

que segur que molts ja coneixeu.  

 

● LABERINTS DELS RATOLINS 

● QUIN MURAL! 

● SET DIFERÈNCIES  

● ELS PITINAPS FAN BUGADA 

https://www.youtube.com/watch?v=H-63Le00N_Y
https://sites.google.com/a/xtec.cat/consciencia-fonologica-selva-ii/educacio-infantil/p3-1
https://sites.google.com/a/xtec.cat/consciencia-fonologica-selva-ii/educacio-infantil/p4
https://sites.google.com/a/xtec.cat/consciencia-fonologica-selva-ii/educacio-infantil/p5
https://es.slideshare.net/escolabrasilfestes/fitxes-per-treballar-la-conscincia-fonolgica?related=1
https://view.genial.ly/5e83abcf59ee3c0df4e2ecb6
http://cavallfort.cat/wp-content/uploads/2020/04/16-Gom%C3%A0_tres-encants_1352.pdf
http://cavallfort.cat/wp-content/uploads/2020/04/163_pitijoc.pdf
http://cavallfort.cat/wp-content/uploads/2020/04/14-Picanyol_tres-jocs_in%C3%A8dits.pdf
http://cavallfort.cat/wp-content/uploads/2020/04/161_pitijoc.pdf


● LABERINT DE BOMBOLLES MÀGIQUES 

● A LA REDACCIÓ DEL TATANO 

● EL NOI DEL FUSTER 

● QUI VOL JUGAR AMB MI? 

 

Si cliqueu als enllaços, hi podreu accedir en PDF. Només tenen un petit inconvenient,              

que s’han d’imprimir. Però no patiu, això es pot solucionar molt ràpid, perquè si entreu a                

la seva pàgina ofereixen un munt d’alternatives més: receptes, manualitats, contes, etc.            

així com revistes totalment gratuïtes.  

 

 

★ PSICOMOTRICITAT A CASA 
 

JOC DE LES CADIRES COOPERATIVES  

Farà falta un aparell per poder posar música o algun participant que faci             

aplaudiments amb les mans i algunes cadires.  

 

Quan soni la música o els aplaudiments, tots donarem voltes al voltant de les cadires               

i, quan aquesta pari, haurem de fer equilibris per aconseguir estar tots damunt de les               

cadires. Cada vegada es va eliminant una cadira i així augmenta la dificultat. També              

poden jugar els vostres peluix amb vosaltres i d’aquesta manera sereu més jugadors. 

 
 
 
 
 

 

http://cavallfort.cat/wp-content/uploads/2020/03/4-Gom%C3%A0_3encants_1344.pdf
http://cavallfort.cat/wp-content/uploads/2020/03/jocs-150.pdf
http://cavallfort.cat/wp-content/uploads/2020/03/5-Picanyol_laberint_clau_1332.pdf
http://cavallfort.cat/wp-content/uploads/2020/03/159_pitijoc.pdf
https://cavallfort.cat/jo-em-quedo-a-casa/

