
LLISTA DE COSES BONIQUES PER FER A 

CASA AQUESTS DIES 
 
- Llegeix una mica cada dia: contes, còmics, llibres... 

- Fes d’ajudant de cuina. 

- Escriu alguna recepta a la llibreta. 

- Gaudeix de la família. 

- Juga, riu, balla, canta, diverteix-te... 

- Escriu la lletra de la cançó “La primavera” de Dàmaris Gelabert a la llibreta 

que cantarem quan tornem. 

- Entrena’t pel Quinzet de sumes i restes! 

- Fes una llista d’objectes de casa classificant-los per la seva forma (quadrat, 

cercle, triangle, rectangle). 

- Pensa en tots els animals que coneixes i classifica’ls segons el seu grup 

(aus, rèptils, peixos, mamífers o insectes). 

- Fes una caixa de reptes a fer: construir un puzle, comptar de 2 en 2, de 5 

en 5, de 10 en 10, escriure tots els nombres que sàpigues en ordre, 

dibuixar i pintar un retrat d’algú de la teva família a l’estil de Van Gogh, fer 

papiroflèxia, escriure cartes dolces, ordenar per colors o formes les coses i 

joguines de la teva habitació... 

- Fes un dictat amb globus com el que vam fer a la classe amb els teus 

germans, avis o pares. Escriu-lo a la llibreta. 

- Fes jocs de llengua de pictoescriptura a l’ordinador o tauleta de casa teva. 

Recorda que tens la teva clau apuntada a l’agenda. Si es bloquegés el teu 

usuari, avisa a la delegada i te’l tornarem a activar. Pots anar a “jocs de 



llengua” i també a “llibre digital” on trobaràs mots encreuats, penjats, 

frases a mitges i altres exercicis que hem fet junts a l’aula.  

- Escriu com és la teva mascota i explica què fas per tenir-ne cura. 

- Investiga preguntes de l’espai experts i expertes. Algunes que vau votar i 

que us proposem per aquests dies són:  

1) Quins són els animals més abundants que hi ha a l’Àfrica?    Fes-ne una 

llista. 

2) Investiga com es diuen i on són els oceans que hi ha en el món.  

3) Com podem tenir cura del nostre mar mediterrani? Fes una llista de les 

coses que podem fer. 

4) Quins són els 10 millors esportistes del món? I les 10 millors esportistes? 

- Juga a escriure nombres i representa’ls amb gots i mongetes o cigrons 

(desenes i unitats).  

- Endevina quin nombre va abans i quin després dels que t’escrigui algun 

adult a casa teva. 

- Inventa i resol problemes matemàtics a la llibreta. Per exemple: “La meva 

àvia Maria tenia 10 galetes i en va regalar 4 a la seva amiga Rosa. Quantes 

galetes li queden? Resposta: 10-4= 6 galetes!”  o un altre “Quantes 

meitats de taronja surten de 4 taronges senceres? Resposta: 8 meitats de 

taronja!” 

- Mira alguna pel·lícula i escriu de què va i si t’ha agradat o no a la llibreta. 

- Recordeu a la família que podeu mirar el festival de Nadal que vam fer i 

comentar fotografies i vídeos de coses que hem anat fent i aprenent 

aquest curs anant a la web de la nostra escola: 

https://agora.xtec.cat/escolamartamatagirona/ 

   clicant a l’apartat de dalt FOTOS i posant la contrasenya: Fotos1920 



D’english:  

- Repassa els números del 1 al 20 tot escoltant la cançó “Count from 1 to 

20” de The Singing Walrus.  

- Repassa les peces de roba amb la manualitat de l’Elf que vau fer a la 

classe. 

 

I recordeu mantenir la calma, escoltar i ajudar a la teva família a casa i seguir 

molt bé les pautes d’higiene i de quedar-se a casa que ens han demanat els 

metges i metgesses i tot el personal sanitari. 

 

Ens veiem aviat!  

I tornarem amb molta energia, 

 

Les senyoretes de primer 


