
COLOMS GROCS I COLOMS BLAUS 

Bon dia famílies,  

Sembla mentida però ja han passat 7 setmanes d’ ençà que es va iniciar el confinament per la 

pandèmia del coronavirus. 

En aquestes setmanes tots ens hem anat adaptant a una nova realitat. 

Cal reconèixer el vostre esforç per mantenir  la màxima “normalitat “amb els vostres fills i filles. 

Entre tots ho aconseguirem. 

Desitgem que esteu bé tots vosaltres i les vostres famílies. 

 

Bé, passem a detallar les nostres propostes d’activitats per aquesta setmana: 

 

 Tasca 1:  Escriure en un full el nom de 8 plantes o elements relacionats amb la primavera i 

fer un dibuix de cadascun d’ells. Al full posar com a títol: PRIMAVERA i al darrera el nom i 

cognom i la data del dia.  

Retorn: una fotografia del resultat del treball. 

 
 Tasca 2: Us adjuntem el conte “El somriure de l’Olaf “.  

Aquest conte és de l’editorial Cruïlla dins una sèrie sobre les 

emocions. Begoña Ibarrola és qui ha fet les recomanacions per a les 

famílies que us adjuntem. 

Es tractaria de mirar-lo amb els nens i nenes i fer-ne una reflexió 

tenint en compte alguna de les reflexions que també us fem arribar.  

Un cop feta la reflexió : en un full amb el títol  “L’ALEGRIA”, fer un 

dibuix d’un moment alegre dels nens i nenes. 

Retorn: fotografia del resultat del treball en paper. 

 
 Tasca 3 : correspondència grafia i quantitat fins a 7. 

Fer correspondre la quantitat amb la grafia corresponent i escriure al darrera del full els 

nombres del 0 al 7 amb llapis i separats per una ratlleta. 

És important mirar que el traç el fan correctament, si no és el cas ajudar-los a corregir-ho.  

Full annexat. 

Retorn: fotografia del resultat del treball en paper. 

 
 Tasca 4: Activitats sobre Miró de la pàgina Edu365.cat Infantil 

https://www.fmirobcn.org/fjm/playmiro/PlayMiro.html?idioma=4&retorn=1 

Recomanem el navegador Firefox. 

Que remenin i gaudeixin. Ja vam treballar una miqueta Miró el curs passat 

per això serà com un recordatori. 

 

 
 Tasca 5: joc amb cilindres. Trobareu diferents propostes en aquest enllaç.  

https://images.app.goo.gl/7LE55mjYFTHqxt2aA 

Proposem aquesta activitat per fer una continuació del que fèiem  a classe sobre els 

cossos geomètrics.  Es tractaria de per construccions amb cilindres 

que trobeu per casa (rotlles de paper higiènic o de cuina) i fer-ne 

una construcció. Podeu crear aquest material i que formi part de les 

joguines de casa. 

Retorn: fotografia o vídeo del procediment o del resultat del treball. 

 

 

 

 

 

 

https://www.fmirobcn.org/fjm/playmiro/PlayMiro.html?idioma=4&retorn=1
https://images.app.goo.gl/7LE55mjYFTHqxt2aA


 
 Tasques de música 

Hola nens i nenes com esteu? Espero que ara que heu pogut començar a sortir , encara 

estigueu més bé. 

Mireu us deixo alguna proposta de música.  

Ah! Podeu seguir enviant aquelles fotografies dels instruments tan bonics que aneu fent. 

Vinga endavant! 

 

Us envio una cançó que fa venir gana. 

Fruites i verdures de la Dàmaris Gelabert 

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

 

També us envio la fitxa per si la voleu imprimir i posar en el cançoner.  

Vinga a cantar i menjar molta fruita i verdura! 

 

 

I aquestes audicions que són molt boniques: 

Antonio Vivaldi  la primavera 

https://www.pinterest.es/pin/567031409325998675/ 

 

 

En Pere i el llop de Sergei Prokofiev 

https://www.youtube.com/watch?v=Ua8uDhqpcWM 

 

 

Fins aviat.  

 

  Montse 


