
 
 
Estimades famílies, 
Una setmana més us enviem les propostes per fer… engresqueu als vostres infants per a fer-les!!! 

 
poema: “el bany” de Joana raspall 
Avui podríem aprendre aquest poema tan bonic que parla d’una nina i d’un nen o nena que tenien por 
de perdre el color dins la banyera. 
 
 

LA NINA DE DRAP  
QUE MÉS M’ESTIMAVA 

 
S’HA DESCOLORIT 

PERQUÈ L’HE BANYADA 
 

QUAN LA MARE EM RENTA, 
JO TAMBÉ TINC POR  

 
QUE EM DESCOLOREIXIN 

L’AIGUA I EL SABÓ. 
 

CADA DIA HO MIRO.... 
PERÒ VEIG QUE NO. 

 
explica’ns un conte 

Durant aquestes setmanes la Montse i l’Eva han estat les encarregades de preparar i explicar-vos un                
conte. 
Què us sembla si ara sou vosaltres els protagonistes!!!!!?  



Qui tingui ganes d’explicar el seu conte preferit als seus companys i a les mestres, només cal que amb                   
l’ajuda de la familia o sol, l’expliqui. El pare o la mare us gravarà i ens enviareu el vídeo a les tutores.                      
Nosaltres ja el penjarem per tal de poder-lo compartir amb els companys i companyes. 
 
Amb aquesta activitat volem aconseguir que organitzeu, seqüencieu una història i poseu paraules a les               
imatges. És una activitat difícil però molt bonica. Us convertireu en uns contacontes per un dia... 
 
IMPORTANT: Un cop feta la gravació amb el móvil, cal compartir-ho al drive. Un cop al drive s’envia per                   
correu. 

 
busca per casa el so “M” 
Segur que a casa teniu molts objectes que tenen la lletra M. Us animem a buscar-lo’s i que els agrupeu                    
per fer una fotografía. 
També podeu escriure el nom de cadascú i els etiqueteu. 
Ahhh i no oblideu de fer la foto i enviar-la, que ens encanta veure que bé que ho feu!!!! 

 
joc de l’oca 
Us proposem fer una partida al joc de l’oca. 
Comenceu des de fora del taulell perquè si us surt un “1” anireu de pont a pont. 
Mireu bé el dau i salteu d’oca a oca només quan toca. 
Si caieu a la calavera heu de tornar a començar. 
Bona sort! 

 
Trobareu el taulell per imprimir al final del document. 
 
observem la natura ( ACTIVITAT D’EXPERIMENTACIÓ) 
 

En una de les sortides que feu pels voltants del          
poble, us proposem que observeu l’entorn, la       
natura, les flors… i agafeu les que més us agradin          
amb motiu d’assecar-les. Les més comuns que       
podem trobar són les margarides i les roselles per         
exemple, però agafeu les que vulgueu.  

 



 
Quan arribeu a casa podeu ficar les flors entre         
paper de cuina o un llibre, ja que les flors tenen           
aigua dins seu i s’ha d'absorbir. Perquè quedin        
seques completament, haurem d’esperar uns     
quants dies, gairebé una setmana. 
 
I quan s’assequin… què farem? Doncs podem       
crear un punt de llibre, fer un dibuix, una         
composició... al que la vostra imaginació us       
condueixi! I ja sabeu que ens podeu enviar fotos         
ensenyant-nos el resultat que ens agrada molt!! 

 

 
 

joc de Canastar (ACTIVITAT DE PSICOMOTRICITAT) 
 

Material que necessitareu:  
 
Botella d’aigua (o de detergent) de plàstic, tisores, cordill, celo o cinta            
adhesiva, tap de suro (si ho feu amb un tap de suro necessitareu una              

femella tancada ). Si no teniu un tap de suro tb ho podeu fer amb               
un globus ple de farina, pedretes, sorra o el que tingueu a mà o amb               
una piloteta feta amb paper d’alumini. 
 
I si ho voleu decorar … ja ho sabeu: podeu enganxar gomets, papers             
de colors, retalls de goma eva. 
 
Passos a seguir:  
 
1r. Tallar la botella o l’envàs per la mitad aproximadament. Vigileu en            
no tallar-vos. 
2n. Protegir amb cinta adhesiva lo que heu tallat per no tallar-vos. 
3r. Agafeu un cordill i anuseu-lo a la boca de l’envàs. 
4t. A l’altre extrem del cordill anuseu el globus o la femella tancada i              
claveu-la al tap de suro. 
5è. Podeu decorar el vostre envàs. 
 
I ara que ja el teniu, toca jugar… a veure si podeu posar el globus, o                
el tap a dins de l’envàs. Vinga a treballar la coordinació! Com més             
llarg és el fil més difícil és!! 
 
Us deixo diferents exemples on han utilitzat diferents materials...i han          
fet diferentes decoracions. 
 
Volem veure quin heu fet, què ens ho ensenyareu?  



 

música 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=z9Pm-uarbPI 

https://www.youtube.com/watch?v=t59zu172bZI&list=PL45qJr_7MY2unWwWKXBkDPMo4qwC

oEPB7 

Fitxa solució: https://es.liveworksheets.com/fx127991oa 

  

- Visionar el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=xDz8NYIyLZ8&t=34s 

 
Anglès 
 
Hello!! How are you?? 

Ja sabeu que aquesta setmana podem començar a sortir al carrer, però anant amb compte i respectant les                  
normes. Així que treballarem la cançó Hokey pokey que ens servirà per despertar els músculs que tenim adormits!  

També us proposo el joc Fred says. Nosaltres a la classe li dèiem Simon says, però és el mateix joc. Podeu jugar                      
amb els pares, amb els vostres germans o vosaltres sols perquè a l’enllaç del vídeo que hi ha a continuació les                     
ordres les dóna el Fred i només heu de seguir-les.  

Si voleu enviar-me fotografies o activitats que feu a casa ho podeu fer! El meu correu és                 
martaredondocomtes2020@gmail.com 

Bye bye 

 

            Hokey pokey 

 
 

    Game Fred says 
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material imprimible 
 

 


