
COLOMS GROCS I COLOMS BLAUS 

Bon dia famílies, 

El temps passa i la fi del curs va arribant. 

Un curs molt diferent per la situació d’excepcionalitat que hem hagut de viure. 

De tot el que hem anat vivint al llarg de les setmanes en treurem , de ben segur, coses positives que  aplicarem en el 

futur. 

Des de casa heu pogut viure de primera mà com aprenen els vostres fills i filles ; de ben segur que heu tingut 

sorpreses en saber tot el que són capaços de fer o algunes dificultats que han tingut; tot és important en el 

desenvolupament dels aprenentatges. 

A continuació us passem a detallar les nostres propostes per a la setmana vinent, tot desitjant que siguin 

engrescadores per a tots ells. 

 

 TASCA 1 : 

Llengua: 

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

9 Busca les paraules que rimen amb “corbata”  

15 Llegeix i busca la paraula amagada. 

21 Diferenciem els nombres de les lletres. Fes clic a les lletres. 

23  Arrossega les lletres per a confegir les paraules 

Retorn: escriu en un full les paraules que has confegit 

 

 TASCA  2 : 

Matemàtiques. 

“INVESTIGUEM ELS NOMBRES”. Practiquem el comptatge amb les activitats següents: 

22 Compta quants objectes hi ha a cada paquet i relaciona-ho amb el nombre corresponent 

23  Indica quantes peces té la torre. 

24  Posa els nombres al telèfon en el lloc corresponent. Pots fixar-te en els nombres del telèfon fix o del 

comandament de la televisió. 

Retorn:  Si teniu a casa un joc de construcció a casa fer torres : una de 5 ,una altra de 6 i una altra de 7 

peces. Fer-ne una fotografia i fer-la arribar. 

 

 TASCA  3: ANGLÈS 
Bon dia, 
Que tal? com esteu? En els vídeos i fotos que m'aneu enviant veig que heu crescut mooolt! Esteu guapíssims 

i guapíssimes!! 

Aquesta setmana us proposo una cançó que podeu ballar i cantar. També us proposo fer una macedònia 

seguint les indicacions del vídeo. 

There was a crocodile 

https://www.youtube.com/watch?v=IkanoEmIcHM 

Retorn : Podeu enviar un petit vídeo cantant i ballant o bé una foto mirant la cançó. 

Let's make a fruit salad 

https://www.youtube.com/watch?v=jiZ7nFqyoV8 

Retorn : Em podeu enviar un petit vídeo fent de cuiners i cuineres! 

Una abraçada 

Laia 

 TASCA  4:   Adjunt a aquest document us fem arribar tres propostes més lúdiques . 
D’aquestes propostes, si us ve de gust ens podeu fer arribar alguna fotografia de les activitats que 

facin els nens i nenes 
 

MARTA, TUIXÉN I VICTORIA 
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