
 

COLOMS GROCS I COLOMS BLAUS 

Bon dia famílies, 

Ens trobem davant una nova setmana de confinament parcial en que algunes mesures ja ens han permès sortir i 

trobar-nos amb familiars i amics. Esperem que hagueu gaudit plenament d’aquests moments. 

Al llarg de tot aquest temps ens hem anat adaptant a les noves circumstàncies  tan bé com hem sabut tots plegats. 

Un cop és us fem arribar les propostes de treballs sabent que comptem amb el vostre suport i que sereu capaços 

d’ajudar els nens i nenes en tot allò que calgui. 

Nosaltres també hi som, sempre que ens necessiteu. 

A continuació us detallem les tasques que us proposem per aquesta setmana. 

 TASCA 1 : 

Llengua: 

Ves a l’apartat de contes i escolta el conte de “El peixet d’Or”. 

Recorda que pots escollir el final del conte que més t’agradi. 

 

Entra a “MENJALLETRES 3” i fes les activitats següents: 

12 Busca les lletres “Peixet d’Or” 

13 Compta els cops de veu de les paraules dels contes que has vist i classifica-ho segons tinguin 1, 2 o 3 

cops. 

14 Confegeix la paraula “peixet” 

19  Fes la sopa de lletres sobre els personatges dels contes. 

 

Llegeix , retalla i enganxa a sota de cada dibuix les paraules del conte “ El peixet d’Or “  ( full anenxe ) 

Per poder-la fer cal que parin atenció en la lletra inicial i que mirin de relacionar-la amb el so que representa, 

això els ajudarà a dexifrar la paraula. També poden anar mirant les imatges i les paraules de l’editorial 

digital. 

 Retorn:  fotografia de l’activitat anterior un cop finalitzada. 

 

*Si en vols una mica més, ves a l’apartat “MATERIAL D’AULA”  i fes les activitats 1, 2, 3 i 4 del conte “El peixet 

d’Or”. 

 

 

 

 

 

 

 TASCA 2 : 

Matemàtiques.” OBSERVEM L’ENTORN”. Recordem alguns conceptes treballats amb les activitats següents: 

1  Classifica els objectes segons tinguin forma d’esfera, cilindre o prisma. 

4  Relaciona cada cos geomètric amb la forma de la seva cara. 

6  Classifica els objectes segons siguin esfera o cilindre. 

13 Clica el dibuix segons indiqui l’etiqueta, gran o petit. 

 

Retorn:  

 Fotografia dels nens i nenes fent aquestes activitats 

 Fotografiar elements que tinguin forma d’esfera de casa teva i fer-les arribar. 



 TASCA 3:  
Us proposem un repte molt fàcil : fer el puzle més gran dels que tingueu a 
casa. De ben segur que us ho passareu molt bé fent-lo i que aquests dies ja 
heu fet molts.  
Sabem que us agrada i que cada cop els feu més grans. 

 Retorn: 
 fer una fotografia del puzle i el nen o nena  quan el tingui acabat. Si 
us va bé ens feu saber el nombre de peces. Potser posant un petit 
full al costat del puzle un cop acabat, o bé en el correu electrònic. 

 

 

 

 TASCA 4:  
Dita del mes de juny : pintar el full i memoritzar-la. Cal explicar-los què vol dir la dita. 

 Retorn: foto del dibuix de la dita pintat i video/ audio memoritzció de la dita. 
 

 TASCA  5 :   MÚSICA  ( L’ha fet arribar la Montse Claret ) 
 
Hola  Coloms, com esteu?  
Espero que estigueu SUPER BÉ   i que estigueu cantant i ballant molt! 
Us proposo una activitat de música: 
És un joc,  es diu KAHOOT. 
Els vostres pares us ajudaran. Heu d’anar a internet i escriure Kahoot.it 
Us demanarà un número, vosaltres heu de posar el número  05166268. 
Un cop hagueu posat el número us deixarà entrar i us demanarà el vostre nom. Cal que poseu el vostre nom i 
la primera lletra del cognom i ja podeu començar. 
Si ho voleu fer més d’una vegada només cal que poseu el vostre nom, el cognom i el número 1 o el 2… 
Us poso també la fitxa de la cançó de la Dàmaris Gelabert, El senyor agut i el senyor greu, que trobareu en el 
joc per si la voleu pintar i posar al cançoner. 
 
Vinga endavant, mireu-vos bé les fotografies, els vídeos i escolteu bé les músiques i a JUGAR!!! 

 
Cuideu-vos molt!!! 

 Montse  
 

 

 

 

 Us volem tornar a recomanar que escolteu el programa paraules de festa de Ràdio Santpedor que ha 

estat elaborat pels nens i nenes de l’Escola. 

Si consulteu la pàgina web de l’escola hi trobareu els horaris per escolar contes i el programa  de 

ràdio. 

 

 

MARTA, TUIXÉN I VICTORIA 

 

 

 

 

 


