
COLOMS GROCS I COLOMS BLAUS 

Hola famílies, 

Ara ja han passat uns dies des que ens hem hagut de quedar a              

casa confinats. De ben segur ha suposat un canvi molt important           

en les vostres vides. Està sent un esforç per a tothom i esperem             

que, amb empenta i il·lusió aconseguim fer passar aquests dies          

de la millor manera posible. 

Veient que s’allargarà un xic més el confinament, us passem          

altres propostes per a fer a casa amb els vostres fills/es. 

A l’escola treballem material de l’Editorial Teide que ens dóna          

suport a les tasques de la classe , tant en l’àmbit matemàtic, de             

llenguatge i de coneixement de l’entorn . 

A partir d’aquesta setmana us anirem proposant algunes de les          

activitats que es poden fer amb aquesta plataforma digital. 

A continuació us passem el detall de com podeu accedir-hi i de            

quines són les activitats que us proposarem setmana per         

setmana. 

Ei, no us avanceu!  ja les anirem seqüenciant. 

 

Entreu a https://web.editorialteide.com/ca/ensquedemacasa/  

Clicar el botó ACCEDEIX 

trieu el botó taronja Quatre anys 

i després la matèria  LLENGUA 

podreu tornar a escoltar els contes i fer les activitats dels contes             

“El Petit Avet” i “En Pinotxo”, que són els que hem treballat a             

l’aula. 

https://web.editorialteide.com/ca/ensquedemacasa/


També podeu entrar a l’apartat MATEMÀTIQUES i fer la següent          

activitat: 

 

Per últim, en l’apartat de DESCOBERTA DE L’ENTORN podeu fer          

les activitats relacionades amb les EMOCIONS 

 

 

 

EXPERIMENT DE CIÈNCIES 

Per altra banda, us proposem un petit experiment. Sabeu que a           

l’escola teníem pendent plantar llavoretes ja que en trobàveu         

moltes al pati i fins i tot a l’espai de ciències. Per això us animem               

a plantar llavors i a observar-les convertint-vos en grans         

científics. Us expliquem el què us farà falta i com ho podeu fer: 

Material: 

- Llavors petites (mongetes, soja    

o llenties) 

- Cotó fluix o terra 

- Un ou o recipient per a plantar 

 



Passos a seguir: 

- Buideu i netegeu bé l’ou. Deixeu una       

obertura prou ampla per a posar-hi la       

terra o cotó fluix. 

- Decoreu l’ou 

- Afegir-hi les llavors. 

- Regueu-ho bé 

Al cap d’uns dies apareixeran els brots. 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A L’EXPERIMENT 

- Podem anar fent dibuixos de la llavors en els diferents          

processos. 

- Controlem el pas dels dies 

- Calculem l’aigua que hi posem cada vegada que ho reguem          

amb una xeringa. 

- Podem observar el seu creixement comparant-ho amb un        

altre ou situant-ne un a l’ombra i l’altre al sol. Quin creixerà            

més ràpid? I si un no el reguem, què li passarà? I si el              

reguem massa? 

- Podem mesurar l’alçada dels brots. 

- Podem afegir colorant alimentari a l’aigua quan ho reguem         

i mirar si el brot canvia de color. 

 

Podeu enviar les vostres fotos o petits vídeos del les vostres           

manualitats de primavera de la setmana passada i també del          

vostre experiment al nostre correu electrònic (que us enviarem         

per wats up). Hi anirem fent un petit recull. 

 



Finalment, també us volem passar propostes de música que ens          

ha fet arribar la Montse Claret: 

 

PROPOSTES MUSICALS: 

● Escolta la música que més t’agrada i intenta descubrir-ne 
d’altra que potser no coneixies.  

● Endevinar aguts i greus  amb el mag(Educació infantil ) 

 http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/04/a_ba04_02vf.html 

● o sons curts i llargs 
http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/05/a_ba05_02vf.html  

● Juga amb els ritmes i amb la música a 

 https://www.incredibox.com  (Educació infantil i primària)  

● Crea la teva propia música a  

https://www.tony-b.org millor el 4, pots canviar-ho en el botó 
lateral  (Educació Infantil i primària)  

● Crea els teus instruments hi ha molts vídeos te’n deixo un. 
Quan tornem els pots portar per ensenyar. (Educació infantil i 
primària)     https://www.youtube.com/watch?v=7sUNXA4NYKI 

 

http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/04/a_ba04_02vf.html
https://www.incredibox.com/
https://www.tony-b.org/
https://www.youtube.com/watch?v=7sUNXA4NYKI


 

US DESITGEM QUE TINGUEU UNA MOLT BONA SETMANA ! 

UNA ABRAÇADA MOOOOOLT GRAN PER A TOTHOM! 

 

TUIXÉN I VICTORIA 


