
Hola Peixos, hola famílies! Com esteu?  
 
Hem arribat a la recta final, ha estat 
un curs diferent i sorprenent en molts 
aspectes, a l’escola quan parlàvem 
amb vosaltres sobre el famós 
coronavirus no ens esperàvem que el 
curs s’acabaria d’aquesta manera. Ho 
hem intentat fer el millor possible per 
tal que ens sentíssiu ben a prop i per 
oferir-vos propostes que us 
agradessin i us fessin aprendre en 
família. Gràcies per les respostes, pel 
feedback continu, tots i totes heu fet 
que aquest tercer trimestre confinat 
hagi estat més fàcil, esperem que us 
hagueu sentit tant acompanyats i 
acompanyades en aquest temps com nosaltres dues amb els vostres 
missatges!  
 
Aquesta és la nostra última proposta d’aquest curs, esperem que us agradi! 
Trobareu més propostes de Teide, una proposta d’experimentació que us ha 
preparat la Nuri i unes propostes més lúdiques. Som-hi peixos! 
 
Gràcies peixos, gràcies famílies per la feina feta! Sou fantàstics i fantàstiques! 
 
 
 
Una abraçada virtual ben forta! 
 
 

Xus i Alba 
 
 

 
1. TEIDE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  LLENGUA 

 Menjalletres 3 (17,18,20). 

 

  MATEMÀTIQUES 

 Investiguem nombres (13, 14,16). 

 Juguem a pensar (15,16,17). 

 Observem l’entorn (15,16,17) 

 



2. EXPERIMENTEM! 
 

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

 

M I R E U  C O M  C A N V I A  D E  C O L O R  

 

MATERIAL: 1 POT DE VIDRE 

   COLORANT ALIMENTARI  

   AIGUA 

   API / 

   CLAVELL BLANC /  

   ROSA BLANCA 

OBJECTIUS:  

- Descobrir com absorbeix el color 

ACTIVITAT: 

- Posem el pot de vidre amb la meitat d’aigua. 

- Hi posem el colorant que vulgueu. 

- Posem dins el pot, un tronc d’api, un clavell blanc o una rosa blanca, de 

manera que la tija quedi dins el pot, molla. 

- Anar observant els canvis, amb les hores i l’endemà.  

 
 
 

 
 
 
 

 
NURI 



3. ACTIVITATS LÚDIQUES  
 

 
 
 



 


