
 
 
Hola famílies, 
Estem molt contentes de tot el què esteu fent i treballant des de casa… Tenim moltes ganes de                  
veureus!!! I poder parlar, somriure, cantar, ballar… plegats!! 
Però mentre us hem preparat per aquesta setmana activitats relacionades amb la Primavera             
esperem que us agradin i que les difruteu molt. 
 
I us demanem que si feu un vídeo o alguna foto de les activitats que proposem des de                  
psicomotricitat o d’experiments els hi feu arribar a la Judit i a la Montse al seu correu: 
Judit:  juditP4comtes2020@gmail.com 
Montse:  montseP4comtes2020@gmail.com 
 
 

conte: l’erugueta goluda 

Aquesta setmana la Montse ens ha explicat el conte de: L’Erugueta Goluda d’Eric Carle. És un                
conte que ens explica com neixen les papallones: com passen de l’eruga a la papallona. Sembla                
màgia! 

 
 

https://youtu.be/5v1K3OAiKrs 
 

paraules que tenen la “P” 

Us recordeu del llibre de lectura!!!! 
Aprofitant el conte de l’Erugueta  Goluda que passa a Papallona i que estem a la Primavera.  
Busqueu, dibuixeu i escriviu altres coses que tinguin la lletra P.  
I no us oblideu de que el pare o la mare facin una fotografia i ens la enviin. 

 
 

https://youtu.be/5v1K3OAiKrs
https://youtu.be/5v1K3OAiKrs


aprenem un poema 
Fa molt de temps que no aprenem un poema.Us en proposem un de ben senzillet. 
Es titula: “GAT DE CUA BLANCA”. Ës un poema popular anglès i l’autor n’ és 
desconegut. 
El poema el trobareu al final del document i si el voleu escoltar, cliqueu l’enllaç. 
  

 
https://drive.google.com/file/d/12MN7Ga89ocfR8xtqvvpQ6r8yAR8AUQQE/view?usp=driv
esdk 
 
 

fem una mandala 
Nens i nenes us proposem fer una mandala. 
Podem fer: 

- imprimir el model que trobareu al final del document ampliat i pintar-la 
- crear-la vosaltres mateixos.  

Us en posem alguns exemples...  

          

 
ballem junts  
 
Eiii! Fa dies que us proposem que us moveu de diferents maneres però... Què us sembla si                 
belluguem una mica el cos ballant? Si fiqueu “Just Dance” al Youtube hi ha vídeos molt divertits                 
de cançons amb coreografies, unes més fàcils i d’altres més difícils. Trieu i balleu la que més us                  
agradi! Nosaltres us en deixem dos: 
 

https://drive.google.com/file/d/12MN7Ga89ocfR8xtqvvpQ6r8yAR8AUQQE/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12MN7Ga89ocfR8xtqvvpQ6r8yAR8AUQQE/view?usp=drivesdk


 
Shakira  - Waka waka  
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deorro ft. Elvis Crespo - Bailar 
https://www.youtube.com/watch?v=eV4kPGM2RBo 
 
Ah!! I si voleu, no dubteu en compartir els vostres balls amb nosaltres! 
 

experimentem amb un globus  
Aquesta setmana us encoratgem a descobrir coses sobre la electricitat. Sabeu què és? Sabeu              
per a què la fem servir? Teniu alguna joguina que la faci anar?  
Nosaltres us proposem dues activitats on es veu el mateix, trieu la que us agradi més. 
Material: un globus, papers : de colors, de revista, de seda o de forn, una capa de mocador de                   
paper.., tisores 
 

 

Opció 1: 
Cal que dibuixeu papallones ben petites i de diferents gruixos de           
papers, retalleu-les. 
 
Infleu un globus i fregueu-lo sobre la samarreta. (Si teniu algun           
jersei de llana o una manteta us anirà molt millor). 
 
I ràpidament poseu el globus damunt de les papallones. 
Ha passat alguna cosa? Els papers estan damunt de la taula o            
s’han enganxat al globus? Tots? Quins s’han enganxat… els papers          
més fins com el de seda o els papers gruixuts? 

 

 

 
Opció 2: 
 
Feu una papallona, retalleu les ales de la papallona amb 
paper de seda i enganxeu-les a un paper o cartolina, després 
enganxeu el cos de la papallona. 
Fregueu el globus a una superficie, millor si és llana. 
I apropeu el globus a les ales de la papallona. 
Què ha passat? S’aixequen les ales? És màgia? 

 
 Això que heu fet no és màgia és ciència! Quan heu fregat el globus amb la roba l’heu carregat 
d’electricitat estàtica i aquesta electricitat fa que els papers s'atrauen cap al globus com si hi 
hagués un filet que els juntes.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
https://www.youtube.com/watch?v=eV4kPGM2RBo


 
i els vostres companys de P4 A us recomanen… 
 

ANDREI: NOM ARAN: CUINA CESC: MANUALITATS 

   

 
 
 
 

DANIELA: PINTAR ÈRIC: PINTURA HAROUN: GRAFISME 

   

 
 
 
 
 
 



i els vostres companys de P4b  us recomanen… 
 

    DÀLIA: UNA COMETA AISSATA: CUINANT DAVID COTOSEVITZ: 
PINTANT 

  
 

 
 

RIYAD: BUFANT LES 
ESPELMES 

ORIOL: FENT GALETES FLAVIUS:PINTANT 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
música  
 



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

https://www.youtube.com/watch?v=p89L3onRcoU 

https://www.youtube.com/watch?v=9II4MVaB_CU 

  

- Visionar el vídeo: 

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

 

 
anglès 
 
Hello!! 
 
How are you??  
 
Aquesta setmana recordarem el nom dels animals amb anglès. Primer de tot us deixo un vídeo                
amb diferents cançons que hem escoltat a la classe i ens serviran per fer memòria. Després us                 
proposo una activitat on sentireu el nom de diferents animals i els haureu de relacionar amb la                 
seva imatge.  
 
Bye bye!! 
 
 
 
     Animals song 

 
 
 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animals
/farm_animals_(listen_and_match)_jq199247yb 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p89L3onRcoU
https://www.youtube.com/watch?v=9II4MVaB_CU
https://www.youtube.com/watch?v=dFJCqMsOHbU
https://www.youtube.com/watch?v=bYkN5Qk_C8U
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animals/farm_animals_(listen_and_match)_jq199247yb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animals/farm_animals_(listen_and_match)_jq199247yb


material per imprimir: 
Mandala 

 
poema 
GAT DE CUA BLANCA 
 
-GAT DE CUA BLANCA: 
NO EM DIRÀS D’ON VENS? 
-ARA VINC DE LONDRES, 
DEL PALAU DEL REI 
 
-GAT DE CUA BLANCA, 
QUÈ HI HAS VIST, ALLÍ? 
-A SOTA LA CADIRA 
NOMÉS UN … 
 

POPULAR ANGLESA 


