
 

 

Hola famílies, hola peixos, com esteu? 

Esperem que estigueu d’allò més bé! Nosaltres cada dia us trobem més a faltar i 

per això us hem preparat aquestes tasques pensant en tots i totes vosaltres! 

Esperem que us ho passeu bé fent-les i que aquests dies que podeu sortir al carrer 

us ajudin a passar uns dies més agradables, desitgem trobar-nos ben aviat! 

 

 

 

1. Contes explicats.  

Segur que aquests dies heu llegit o fullejat algun conte i us volem proposar que  ens 

envieu algun conte que tingueu per casa, que us hagi agradat molt, molt... algun 

conte que us hagin regalat per Sant Jordi... us animem a explicar-nos el conte que 

més us agradi o bé inventar-ne algun, per a nosaltres us assegurem que serà un 

gran regal!   

 

 

2. Petits reptes matemàtics. 

 

 

Aquesta setmana us presentem tres reptes matemàtics, aquests us 

ajudaran a treballar l’observació, la lògica, la numeració i la quantitat, a 

veure qui els sap resoldre, llegiu i observeu amb atenció. Podeu demanar 

ajuda als pares o germans/es. Endavant peixos! 

 

 

 

 

Repte 1: Sabeu quin animal estem buscant?  Llegiu amb atenció i responeu la pregunta. Us 

recomanem que feu una creu als animals que descarteu, així serà més fàcil! 

 

 

❖ TINC 4 POTES 

❖ NO TINC TROMPA 

❖ NO VISC A L’AIGUA 

 

 

       QUI SÓC? 

 

_________________________ 
 

 

 

 

 



Repte 2: Ens pots dir quantes forquilles, culleres i ganivets hi ha a la cuina de casa teva? 

Vinga! Som-hi a comptar-los! Quan ho tinguis ens escrius la quantitat dins l’espai. 

 

❖ A LA CUINA DE CASA HI HA  ____________ CULLERES.  

 

❖ A LA CUINA DE CASA HI HA _____________ FORQUILLES. 

 

❖ A LA CUINA DE CASA HI HA ______________ GANIVETS. 

 

 

Repte 3: Sabem que aquesta setmana ja heu pogut començar a sortir al carrer, quina il·lusió! 

I, sabeu quantes coses es poden comptar al carrer? Sí, sí, moltíssimes! És per això que us 

animem a mirar el que teniu al voltant quan sortiu i proveu de comptar allò que vulgueu, per 

exemple: 

 

❖ AVUI AL CARRER HE COMPTAT ________ COTXES DE COLOR ____________. 

 

❖ AVUI HE PUJAT _______ ESCALES. 

 

❖ AVUI HE VIST ______ OCELLS. 

 

❖ AVUI HE COMPTAT ______ PAPERERES. 

 

❖ AVUI HE FET __________  PASSES DE GEGANT. 

 

❖ AVUI HE FET __________ PASSES DE PATUFET. 

 

 

QUÈ MÉS HEU COMPTAT AVUI AL CARRER? SOM-HI! 

 

 

3. Ens representem amb material divers que trobem per casa.  

 

Peixos, recordeu que a l’escola una vegada al mes ens dibuixem a nosaltres mateixos? Diem 

totes les parts del cos, ens mirem al mirall i ens dibuixem tal com som. Avui us proposem fer 

“l’així sóc jo” d’una manera ben diferent! Us animem a buscar per casa tot allò que tingueu i 

que intenteu fer els diferents parts del vostre cos, segur que us ho passeu molt bé i rieu una 

estona! Aquí us deixem el nostre que s’ha canviat de roba dues vegades!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Música. 

 

Cada setmana us anirem plantejant diferents activitats que ens preparen els especialistes, 

aquesta setmana un proposem aquestes tasques que ens ha preparat la Montse, esperem 

que les gaudiu molt! 

 

Hola nens-es 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 
 

 

 

Peixos Platejats i Peixos Daurats, esperem 

que us agradin les propostes! Ja tenim 

ganes de veure el que heu anat fent! Us 

enviem un petó i una abraçada ben forta! 

 

TOT ANIRÀ BÉ!   

 

Xus i Alba 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/567031409325998675/
https://www.youtube.com/watch?v=Ua8uDhqpcWM


FRUITES I VERDURES  DÀMARIS GELABERT 

EN MENJO CINC AL DIA 

PER FER-ME GRAN I FORT, 

PLÀTAN, PRÉSSEC, TARONJA O SÍNDRIA, 

PERA, POMA O DOS TALLS DE MELÓ. 

 

M'APORTEN VITAMINES 

FAIG SALUT I EM SENTO BÉ.  

AMB LES MANS LES MANDARINES  

PER LA TARONJA CAL UN GANIVET.  

 

LES FRUITES, QUE BONES SOU 

I SI ALGUNA NO M'AGRADA PROU, 

EN MENJO MOLTES VEGADES  

FINS QUE TROBO EL SEU BON SABOR. 

(BIS) 

EN MENJO CINC AL DIA 

PER TENIR BONA SALUT, 

PASTANAGA A L'AMANIDA, MONGETA, 

BLEDA, ESPINACS, COLIFLOR. 

 

MILLOR DE TEMPORADA 

LES COMPRO AL MERCAT 

ELS FAIG UNA RENTADA. 

SÓN DE LA TERRA, ORIGEN.CAT 

 

VERDURES, QUE BONES SOU 

I SI ALGUNA NO M'AGRADA PROU, 

EN MENJO MOLTES VEGADES 

FINS QUE TROBO EL SEU BON 

SABOR. (BIS) 

 

 

 

 


