
 

COLOMS GROCS I COLOMS BLAUS 

Bon dia famílies, 

Una setmana més us agraïm tot l’esforç que esteu fent en aquesta situació tan complexa que ens ha tocat viure. 

Som conscients que no ha de ser gens fàcil compaginar la vida diària, la laboral i a més a més “fer de mestres “.   

Ho esteu fent molt bé, ja sou uns experts. Entre tots ho estem fent i aconseguirem superar la situació excepcional.  

Ja sabeu que podeu comptar amb nosaltres per a qualsevol dubte que tingueu. Som al vostre costat. 

Desitgem de tot cor que estigueu tots i totes molt bé. 

 

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

 Tasca 1: Dita del mes de maig. Cal explicar què vol dir la dita, han de pintar el full adjunt i l’han de 

memoritzar. ( document adjunt ) 

Retorn: fotografia i àudio dient la dita. 

 Tasca 2: Comptar en veu alta , com a mínim ,fins a 20. 

Retorn: àudio en que els nens i nenes comptin en veu alta. Cas que no se sentin còmodes fent 

l’àudio us podem comptar a vosaltres en veu alta i en el correu electrònic dels retorns ens dieu fins a on han 

arribat. 

 Tasca 3: ACTIVITATS INTERACTIVES 

Caldrà entrar a la plataforma de l’Editorial Teide → https://web.weeras.com/ mitjançant les credencials que 
us vam facilitar en el document setmanal anterior . 
Entreu a Minitribu LLENGUA 4  

→ Contes populars: L’APRENENT DE BRUIXOT, trobareu que té dos finals, podeu posar els dos finals i 
demanar als nens i nenes quin és el que més els agrada. 
 

→ MENJALLETRES 3 ACTIVITATS 
Tasques a fer:  

 3→ Arrossegar els objectes on calgui tenint en compte el conte “L’aprenent de bruixot”  

 5 → Trobar les lletres de les paraules que se’ls proposen. 

 6→ Arrossegar els objectes on calgui . 

10 →Arrossegar els objectes i les paraules  al llibre si són del conte “L’aprenent de bruixot”. 
 
En un full fer el dibuix d’un bruixot i d’alguns dels objectes del conte. Escriure el títol del conte i paraules dels 
objectes. Com sempre al darrera del full escriure nom, cognom i data. 

Retorn: fotografia del resultat del treball sobre paper. 
 

 Tasca 4: ACTIVITATS INTERACTIVES 
Minitribu MATEMÀTIQUES 4 : INVESTIGUEM ELS NOMBRES: ACTIVITATS 
Tasques a fer:  

 15→ Sumes amb els dits  

 17 →Trobar l’objecte que sobra. 
Retorn: si us va bé feu una fotografia quan estiguin fent alguna d’aquestes 

activitats. ( No patiu si no es pot ). 
 
 

 



 

 

 Tasca 5: especialista: EXPERIMENTACIÓ 

 A continuació trobareu una activitat per fer tots junts, guiant i acompanyant. Podeu començar per intentar 
desxifrar les paraules més curtes o inclús llegir les paraules més llargues. Animeu-vos, podeu enviar alguna 
foto del procés a les mestres!! 

F E M  P A S T A  D E  S A L ,  J U G U E M ?  

 

MATERIAL: 1 GOT DE SAL 
  2 GOTS DE FARINA 
  1 GOT D’AIGUA 
  1 BOL GRAN PER FER-HI LA BARREJA 
  PÈTALS DE FLORS 
  PEDRETES, TRONQUETS, FULLES...   
  COLORANT ALIMENTARI (opcional) 

OBJECTIUS: 

 Aprendre a barrejar substàncies  

 Amassar, modelar, crear i gaudir. 

ACTIVITAT: 

 Agafem el bol gran i hi posem la SAL i la FARINA. 

 Després, i molt a poc a poc, hi afegim l’AIGUA.  

 L’hem d’anar barrejant i amassant fins que la pasta no se’ns enganxi a les MANS.  

 La deixem uns 30 minuts aproximadament a la nevera. 

 Ja podem deixar anar la CREATIVITAT!! 

 Si voleu, hi podeu afegir colorant alimentari per donar COLOR a les figures que aneu creant. 
 

 Tasca 6 : PROPOSTA DE PLÀSTICA 

La Tina ens presenta en un vídeo la seva proposta per aquesta setmana. 

És ben divertida, a veure si us animeu i ens feu arribar alguna fotografia de les vostres creacions. 

 

 
 
RECORDATORI SOBRE LES CONFERÈNCIES DELS CASTELLS. 

 
Constarà de dues fases: 

 1ra- cerca d’informació i elaboració d’un mural o suport visual.  (durant 15 dies, data màxim 22 de maig ) 

 2na- exposició de la conferència (del 25 al 29 de maig, us explicarem més endavant com ho podeu fer.) 

 

 

 

 

 



 

A CONTINUACIÓ US PASSEM UNES PETITES RECOMANACIONS PER A LA PREPARACIÓ DE LES 

CONFERÈNCIES DELS CASTELLS . 

EXPOSICIÓ ORAL COLOMS BLAUS I COLOMS GROCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tracta que els nens i nenes puguin explicar la informació que han descobert sobre el castell  que han 

triat de forma clara seguint, en la mesura que sigui possible,  les consignes anteriors.  

A més, seria bo que els guieu en l’exposició mitjançant preguntes que l’ajudin a expressar el que ha de dir, 

com ho faríem les mestres a la classe: “Quin castell has triat?” “ d’on és aquest castell”, “aquesta foto què 

és?” “recordes qui hi vivia?” “expliques aquella història tan interessant?” 

Val a dir que no sempre és fàcil per una exposició oral, per això no cal angoixar-se si no surt com voldríem. 

De ben segur que ho faran molt bé ! 

 

Endavant ! 

Ànims ! 

 

PARLEM ALT I SENSE CRIDAR 

 

MIRAR ENDAVANT 

            

                EVITEM JUGAR AMB LES MANS 


