
COLOMS GROCS i COLOMS BLAUS 

Hola famílies, 

Aquesta setmana us proposem 5 tasques diferents i que esperem que us agradin tant com nosaltres disfrutem 

els vostres retorns: 

▪ L’exposició oral de la conferència 

▪ Activitats interactives de llengua i matemàtiques (Teide). 

▪ Fitxes de la Princesa i el Pèsol. 

▪ Plàstica 

▪ Psicomotricitat 

De seguida us les detallem. 

➢ Exposició de la conferencia: es tracta de fer un vídeo on es vegi el nen o la nena explicant la seva 

conferència. Tal i com us vam recomanar en les tasques de la setmana passada, podeu ajudar-los 

mitjançant preguntes i animant-los a dir allò que saben. Seria bo que compartíssiu aquest vídeo amb 

la resta de companys i companyes ja que un dels objectius, a part de millorar la capacitat comunicativa, 

era compartir els coneixements amb els/les companys/es. Retorn: vídeo de la conferència. 

➢ Activitats Interactives: Entreu a : Web: www.weeras.com (Usuari: p4@riudor.cat Clau d'accés: riudor) 

o Llengua  

Menjalletres 1: Aneu a l’apartat de contes i escolteu el conte de “La princesa i el pèsol”. Recordeu que podeu 

escollir el final del conte que més us agradi. 

Activitat 14→ ordena la història 

Activitat 19 → busca les lletres de la paraula Princesa 

Activitat 21→ Classifica les paraules segons siguin curtes o llargues 

Activitat 22 → Busca els personatges del conte de la Princesa i el pèsol en el dibuix. 

 *Si en voleu una mica més, aneu a l’apartat “MATERIAL D’AULA”  i feu les activitats 1, 2, 3 i 4 del 

conte “La princesa i el pèsol”. 

 
➢ Fitxes Princesa i el Pèsol. Llegiu (amb l’ajuda de l’adult) les paraules principals del conte. Resseguiu les paraules 

i relacioneu-les amb la imatge que li correspon.  També podeu buscar les mateixes paraules a la sopa de lletres. 

Recordeu a escriure el nom i cognom i la data al darrere del full. Retorn: una fotografia de les tasques. 

o Matemàtiques. Aneu a l’apartat “JUGUEM A PENSAR” i feu les activitats següents: 

Activitat 6→  Troba l’objecte que és diferent a la resta. 

Activitat 9 → Llegeix i resol l’endevinalla. 

Activitat 15 → Munta l’estel. 

Activitat 16 → Busca la persona que fa el mateix que la primera 

Retorn Teide:  Si us va bé podeu fer alguna fotografia fent l’activitat. 

http://www.weeras.com/
mailto:p4@riudor.cat


➢ Plàstica: Aquesta setmana us proposem una activitat d’art efímer. És a dir, de durada concreta ja que 

no se’n fixen els materials i/o en dificulta l’emmagatzematge. Per això, 

una fotografia és l’únic que en garantitza el record en el temps. Es tracta 

de fer un mandala amb objectes naturals que podem trobar a la natura 

tot recordant els mandales de tardor que vam fer a l’escola durant el 

primer trimestre.  Retorn:  una fotografia del mandala. 

 

➢ Psicomotricitat: (Als arxius pdf adjunts) 

Hola Coloms! 

Avui us proposo un joc amb globus, podeu transportar-lo, passar-lo, bufar-lo, colpejar-lo perquè no 

caigui al terra...També us passo una fitxa de punteria i manualitats, feu el que pugueu. Però el més 

important és que hi jugueu amb imaginació! 

A veure què sou capaços de fer, podeu gravar-ho o fotografiar-ho i enviar-ho per correu electrònic. 

Ànims, espero que us agradi! 

Aleix 

Retorn: Un petit vídeo o fotografia on es vegi l’activitat que feu. 

 

   


