
 
 

 
Estimades famílies, 
Sabem que esteu treballant molt i ens agrada molt veure us a les fotos que ens envieu!! Una                  
setmana més us animem a fer les activitats que us proposem i us encoratgem perquè ens                
continueu enviant fotos! 

 
fem eriçons amb plastilina 
Us proposem una activitat molt divertida per poder treballar la motricitat fina. 
Necessitarem: 

- Plastelina de qualsevol color 
- Spaguetis cru. 

Primer de tot haurem de realitzar un eriçó amb la plastilina. Un cop fet              
partirem els espaguetis més o menys de la mateixa llargada que el dit de              
l’infant. Una vegada que ja els tenim partits, només caldrà clavar-lo’s a            
l’eriçó per representar les seves punxes. 
Volem veure fotografies d’aquests eriçons que realitzeu. 
 

classifiquem objectes 
Què us sembla si ajudem el pare i la mare a classificar les coses de casa? 

- Podem endreçar els coberts del rentaplats i posar-los al seu lloc del calaix. 
- També podem aparellar els mitjons que estan a la cistella de la roba. 

                                                 
- A la cuina hi ha fruites que podem classificar segons el color o la mida. 
- Endrecem els contes? 



                   
 

 

 
endrecem  i comptem 
Aquesta activitat l’hem fet durant el curs amb tronquets a les rutines. Us enrecordeu?? Per               
fer aquesta activitat necessiteu:  

- Números del 0 al 9 (si teniu impresora us adjuntem uns números que podeu imprimir               
i retallar, ho teniu al final del document). En el cas que no en tingueu retalleu papers                 
de la mateixa mida i poseu els números amb retolador.  

- I alguna cosa que en tingueu molts i que no siguin molt grans. Ex. alguna llegum                
seca, peces de lego, botons, pedretes... 

Primer, cal que endreceu els números de més petit a més gran per tal de poder fer la tira                   
numèrica.Recordeu que l’ordre és molt important. Si esteu amb un adult podeu jugar a              
tancar els ulls i que us desordeni un i que l’hagueu de trobar i endreçar bé. 
I un cop endreçats, ja podeu fer el compteig de cadascú.  
Envieu-nos una foto !! 
 

 
 



sona la “a”, sona la “E”... 
Aquesta activitat és de recordatori, l’hem fet molts dies a parla. Ho recordeu?  
Per fer-la necessitareu: 

- Joguines, fruites, estris de la casa,... el que vosaltres vulgueu, la podeu fer varies              
vegades amb objectes diferents. 

- I les vocals que us adjuntem al final del document. (Si teniu impresora ho podeu               
imprimir, i si no sols cal que feu paperets amb les 5 vocals dues vegades i que en                  
taxeu una com a l’exemple). 

- 2 caixetes o dos folis. 
Agafarem un element, en el nostre cas, primer hem agafat l’elefant i cal que amb l’ajuda de                 
l’adult la diguem poc a poc fent èmfasi amb les vocals. I si sentiu la A o no, i col·loqueu                    
l’elefant al seu lloc adequat (tal com detallem a la imatge). Ens enviareu una foto? 

 

 
 

movem el cos  
Sabem que és una mica pesat estar dins de casa… però això no vol dir que no ens puguem                   
moure! Serieu capaços d’anar-vos transformant en diferents animals al so de la música?             
Podeu ser un elefant… amb les seves passes tant grans i pesades, ara un cuc               
arrosegant-se pel terra, desprès un cangur fent salts més llargs o més curts, un mico que                
mentres camina ha de treure’s els polls del cap… una serp, una papallona, un cocodril, un                
cavall… tots els animals que us puguin arribar a passar pel cap! 
 
I que us sembla si fiquem una música i anem al ritme d’aquesta? Si és una melodia lenta 
nosaltres també anirem leeents. . . i si és una melodia accelerada, haurem d’anar més 
ràpid!! Però sense deixar de fer-ho bé eh! 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

fem un arc de sant martí… amb aigua 
 
Aquest experiment ens l’ha fet arribar l’Arnau Navarra i hem cregut que seria molt 
interessant que el poguessiu fer tots. Us atreviu a fer de científics? 
 
Per fer aquest experiment necessiteu: un pot de vidre, mel, sabó líquid de rentavaixelles, oli 
d’oliva, aigua, alcohol, colorant alimentari i un comptagotes o xeringa. 
1r Heu de posar la mel, amb molta cura, que no toqui als costats. (ja tindrem el primer color                   
del nostre arc). Segons la mel que hi posis o l’ample del pot serà més gruixuda la franja,                  
vosaltres ja decidireu com la voleu... 
2n Ara heu de posar el sabó del rentavaixelles, tant com hagueu fet la mel (quedarà més                 
bonic si totes les franges són de la mateixa mida més o menys). 
3r Barrejarem amb un got a part aigua amb un colorant blau o morat (recordeu que es fa                  
barrejant el blau i el magenta). I aboca’l amb molta cura, sinó es barrejarà, i sobretot que no                  
toqui els costats. 
4rt Afegeix l’oli d’oliva també pel mig del pot i amb cura. 
5è Barreja amb un altre got alcohol amb colorant vermell o magenta. Però per abocar               
aquest farem servir el comptagotes i el posarem a poc a poc pel costat interior del pot tocant                  
el vidre. (Si ho poses pel centre del pot atravessarà diferents capes i no et sortirà l’arc de                  
Sant Martí). 

 
Ens plantegem preguntes: per què passa això? Com és         
que l’alcohol es queda a la part superior i la mel a baix?             
Són iguals? Son líquids semblants? Què tenen de        
diferent? 
 
La clau està en la densitat dels líquids que en els diferents            
colors de l’Arc és diferent. Els líquids més densos com la           
mel pesen més i es queden a baix i els líquids menys            
densos com l’alcohol (el color vermell) pesen menys i es          
queden a dalt. Recordeu el sura i no sura que vau fer el             
primer trimestre?? 
 
Per què no es barregen? 
Perquè tenen densitats diferents tots els líquids que hem         
posat. 

 
I si ja no voleu guardar el vostre arc, demaneu-li a un adult que us el tapi i el remeneu.                    
Ara què ha passat? S’han barrejat??? Quin color us ha quedat?? 
 

 
Gràcies Arnau! 

 
 

 



 
 
 
i els vostres companys de P4 A us recomanen… 
 

NUR:FAIG NÚMEROS STEFANIEA:FAIG 
LLETRES 

ÈRIC: ESTIC CUINANT 

   

 
 
 

JAN: MENJAR GALETES DENIS: MANUALITATS LLUÍS:  POSAR RÈTOLS 

   

 
 

 
 
 
 



 
i els vostres companys de P4 B us recomanen… 
 

ARNAU NAVARRA 
ARC DE SANT MARTÍ 

DANIEL  
MANUALITAT  D’ANIMALS 

MARTÍ  
UNA CARA AMB ALIMENTS 

  

 

 
  

 
 

ALICE 
PREPARACIÓ D’UN PASTÍS 

CHLOE 
BOMBOLLES DE SABÓ 

NOEL 
DOMINÓ DE SANT JORDI 

 
 

 

 

 

 
 

english 
  
Hello!! 
 
How are you??  
Aquesta setmana recordarem els números amb anglès perquè com ara no passem llista no              
els utilitzem cada dia, així que anem a repassar-los! 
 
Bye bye!! 
 
  
                            How many fingers? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg


 
             Learn numbers with Pocoyo 
 
 
 
 
 

 
 
MÚSICA 
 
- Realitzar les activitats que es proposen als vídeos amb la família: 

https://www.youtube.com/watch?v=-pbA0fzNSOk 

https://www.youtube.com/watch?v=6z-hHBGuY6g 

  

- Visionar el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=v9WV4rEk_y4 
 

 

Documents adjunts per imprimir 

https://www.youtube.com/watch?v=d1lv25Buy9c
https://www.youtube.com/watch?v=-pbA0fzNSOk
https://www.youtube.com/watch?v=6z-hHBGuY6g
https://www.youtube.com/watch?v=v9WV4rEk_y4


 



 


