
Hola peixos, hola famílies! Com esteu? Nosaltres cada dia que passa amb més 

ganes de veure-us! Ens ha encantat anar rebent els 

vostres regals de contes així que hem decidit 

enviar-vos un vídeo explicant-vos un conte per a 

vosaltres, esperem que us agradi! A més, avui us 

preparem un seguit de propostes que esperem que 

us agradin tant com a nosaltres! Una forta 

abraçada! 

 

 

1. Escolta i visualització del vídeo enviat.  

Peixos esperem que us hagi agradat el conte que us hem enviat, com que sabem que 

heu escoltat molt i molt us animem a escriure en un full les paraules que més us hagin 

agradat del conte, som-hi!  

 LA TECLA I LA PRINCESA: 

https://drive.google.com/file/d/17oY_Pnnb1bRAGzRk1wI4onUWv7YTf46t/view?

usp=sharing 

 FREDERIK:https://drive.google.com/file/d/17uS_rGjJwZBaewX4ys0Ry_iqxobC

X_Ug/view?usp=sharing 

 

 

 

LES PARAULES QUE MÉS M’HAN AGRADAT DEL CONTE SÓN: 

 

 _________________________________________________ 

 

 

 _________________________________________________ 

 

 

 _________________________________________________ 

 

 

 

2. Seguim treballant amb l’editorial Teide, a partir d’aquesta setmana veureu 

que per a poder accedir a les propostes de l’editorial necessitareu usuari i 

contrasenya, a continuació trobareu com accedir-hi i les tasques que us 

proposem aquesta setmana: 

 

Web: www.weeras.com       Llengua 5 > Menjalletres 3 >  

 Activitats 1,2,3,4 

Usuari: p5@riudor.cat 

 Grafisme 1 i 2  

Clau d’accés: riudor    

 Contes  > Els follets sabaters 

   

https://drive.google.com/file/d/17uS_rGjJwZBaewX4ys0Ry_iqxobCX_Ug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17uS_rGjJwZBaewX4ys0Ry_iqxobCX_Ug/view?usp=sharing
http://www.weeras.com/
mailto:p5@riudor.cat


3. Reptes matemàtics 

 

REPTE 1: Sabem que ja sabeu comptar del 0 al 10, però...i comptar enrere del 10 

al 0? Aquesta setmana us proposem un joc, primer de tot heu d’escriure els números 

del 0 al 10 cadascun en un full diferent (ben gran) i us proposem:  

 

 Fer un camí al terra amb els números ordenats 

del 0 al 10, podeu saltar-hi a sobre i anar dient els 

números, com més ràpid salteu més difícil serà! 

 

 I si ho provem del 10 al 0?  

 

 

 I amb els nombres desordenats?  

 

 

SOM-HI!! Estem desitjant veure les vostres fotos i/o vídeos! 

 

 

 

REPTE 2: Ara que ja hem comptat els números us animem a relacionar cada 

nombre amb la seva quantitat.  

 

Primer de tot necessitarem una graella com la que teniu a continuació, els números 

del 0 al 10 escrits en un paper i plastilina /boles de paper /fitxes /llavors... el que 

tingueu per casa que ens serveixi per comptar.  

 

  

   

  

  

  

 

 

Ara ja podeu posar un nombre sobre la graella i posar 

tantes boles de plastilina com el nombre indiqui, per 

exemple: 

 

 

 

 

5 
6 

7 



4. Reptes de lectoescriptura.  

 

REPTE 1: Peixos a veure si sabeu desxifrar el missatge secret que teniu a continuació, cada lletra té una imatge, heu de copiar la mateixa 

lletra on hi ha la imatge, per exemple sempre que veieu un      escriureu la lletra A. Som-hi! 

 

A E O U B F L M R S T 

           

 

 

  
 

      
 

 

        

 

 
 

 
      

 

 

        



REPTE 2: Peixos en aquest repte us proposem escriure alguna cosa que hagueu fet aquests dies, alguna cosa que us hagi passat, algun 

missatge secret...i que l’intenteu escriure en un paper o bé demaneu ajuda als pares i/o germans/es que us ajudin, podeu acompanyar cada 

paraula amb una imatge si us és més fàcil. Després farem el següent: 

 

1. Escrivim la frase en un full horitzontal: 

 

 
 

 

2. Retallem cada paraula i ho desordenem: 

 

 
 

3. Llegim cada paraula a poc a poc i tornem a ordenar la frase! Som-hi! 

 

 



5. Tal com us vam comentar cada setmana un dels especialistes que també us troben 

molt a faltar us prepararà alguna proposta per a vosaltres, aquesta setmana us fa la 

proposta d’anglès la Laia, segur que la gaudiu moltíssim! 

 

HOLA PEIXOS!! COM ESTEU? SEGUR QUE MOLT GRANS I GUAPOS! AQUESTA 
SETMANA US PROPOSO UN CONTE MOLT XULO QUE ES DIU "THE VERY 
HUNGRY CATERPILLAR". ESPERO QUE US AGRADI! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY 

Em podeu enviar una foto on es vegi que l'esteu mirant. 

 

TAMBÉ US POSO UNA CANÇÓ D'ANIMALETS BEN DIVERTIDA!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A  

M'agradaria que feu un petit video on us vegi a vosaltres fent les mateixes accions que 

els animals del video:  

JUMP (saltar) 

SWING (gronxar) 

COUNT TO TEN (contar fins a deu) 

SHAKE (sacsejar) 

FLY (volar) 

SLEEP (dormir) 

WAKE UP! (despertar-se) 

 

MOLTS PETONETS!!  

 

Laia 

 

 

Peixos, famílies, esperem que gaudiu fent aquestes tasques tant com nosaltres 

pensant-les per a vosaltres! Avui ens acomiadem amb una frase: 

 

 

“El cervell recorda allò que l’ha emocionat”. David Bueno  

 

 

 

 

Així que esperem que estigueu vivint 

amb emocions el màxim de positives, 

estem al vostre costat per a qualsevol 

cosa, una abraçada! 

 

Tot anirà bé! 

 

Xus i Alba 

 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY
https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A

