
 

Hola a tothom! 

Com estan les nostres nenes i els nostres nens? 

Abans de res... Dir-vos que... 

US TROBEM MOLT A FALTAAAAAAAAR!!!! 

Esperem i desitgem que esteu TOTES i TOTS molt bé... Segur que 
esteu fent cas del que no paren de dir-nos “TOTHOM A CASA!” , que 
cal que cuidem el nostre cos, ara més que mai, amb moltes mesures 
d’higiene ...però que també hem de tenir cura de la nostra ment ... 

Semblava que en dues setmanes ens tornàvem a retrobar, però ara 
ens han afegit dues setmanes més... 

Tenim per davant moltes hores i molts dies per omplir i hem de 
passar-los de la manera més divertida i profitosa possible. 

Nosaltres estem bé, a casa, sense sortir, tal com manen els que en 
saben sobre el tema. Ens llevem a la mateixa hora de sempre i ens 
hem fet un horari que complim sense excuses... Neteja (del cos i de 
casa), lectura, una mica d’exercici físic , feina de l’escola, cuinem, 
cuidem les plantes, una estona dedicada a les xarxes socials, al 
contacte virtual amb la família i els amics i companys, busquem 
bones informacions sobre l’evolució de la crisi sanitària que estem 
patint, juguem a jocs de taula, xerrem, cuidem al nostre Bolita i els 
nostres gatets,... un munt de coses que fan que els dies passin 
entretinguts i volin les hores... 

Tot seguit us hem preparat una sèrie de “feinetes” que us seran 
fàcils i que serveixen per seguir connectats amb el temari però 
sense la típica manera que seguim habitualment. 

 

 



Com tot va ser ràpid i inesperat, no teniu a casa segurament els 
llibres i tampoc teniu els dossiers, però això no és cap inconvenient, 
perquè amb les coses que us envolten a casa segur que encara us 
semblarà més divertit. 

Us recomanem fer com nosaltres, seguir un horari, complir-lo, el 
caps de setmana no cal , però de dilluns a divendres seria altament 
convenient. 

 

Aquestes activitats les podeu realitzar en fulls que trobeu per casa, 
en alguna llibreta que tingueu i estigui a mig utilitzar sigui del curs 
que sigui, aneu fent un recull de treballs en una carpeta de les que 
teniu per casa i quan tornem ens ho explicarem i ensenyarem els 
uns als altres...  

MATEMÀTIQUES: 

. NOMBRES DE FINS A SET XIFRES. EL MILIÓ 

- Feu exercicis de descomposició de nombres tal com hem fet a 
classe. 

Per exemple : 
5.874.323 = 
 5UMM  8CM 7DM 4 UM 3C 2D 3U  
 5.000.000+800.000+70.000+4.000+300+20+3 
 

- Anoteu xifres inventades per vosaltres o que veieu a la televisió 
o a Internet que tinguin un màxim de set xifres. 

 
- Ordeneu sèries de números de fins a set xifres de major a 

menor i a l’inrevés. 
 

- Feu operacions de càlcul inventades per vosaltres, pels pares o 
germans grans (també us les poden dictar per telèfon altres 
persones que us estimeu) . Practiqueu les sumes, restes, 
multiplicacions i divisions. Podeu posar-les tan llargues com us 



vingui de gust i utilitzar el mètode que us sembli més fàcil per 
resoldre-les. 

 
- FRACCIONS : Podeu agafar fulls de paper i retallar-los fent 

fraccions, o dibuixar rajoles de xocolata o pizzes i fer 
repartiments expressats en forma de fraccions (un mig, un 
quart, un terç, dos quarts, tres cinquens,...) 

 
- CLASSIFICACIÓ DELS TRIANGLES: Feu d’investigadors i 

investigadores  i dibuixeu quins tipus de triangles existeixen 
segons la mida dels seus costats. Pinteu-los de colors ben 
divertits i escriviu a sota els noms amb colors ben bonics. 

 
- PERIMETRE I SUPERFICIE : Com que passarem moltes hores a 

casa és un bon moment per a endreçar les nostres habitacions i 
les nostres joguines, estris i llibres... També podeu mesurar la 
vostra habitació, la taula del menjador, els marbres de la cuina, 
la pantalla de la televisió, la mida de les maquinetes de jocs,... 
Podeu utilitzar mesures convencionals (metres o centímetres 
que tingueu per casa) o mesures no convencionals (els vostres 
pams, la mesura de un llapis, etc ) . Podeu anar anotant en un 
quadre de registre totes aquestes dades.  

Per exemple la nostra habitació mesura 4 metres d’ample i 3 de llarg 
i el nostre Bolita mesura tres pams del Jesús de llarg i dos 
d’alçada. 

Recordeu que el perímetre és la mesura de la part externa d’un 
objecte i la superfície la part interior. 

 
LLENGUA CATALANA 

- EL TEXT TEATRAL : Aprofiteu per fer de directors i guionistes 
de teatre i escriviu una petita obra de teatre en la que 
intervinguin tres o més personatges, el tema pot ser lliure, els 
personatges seran els companys i companyes de classe i els 
mestres i les mestres. La redacteu i escriviu tenint cura de la 



presentació i quan ens retrobem les assajarem i representarem 
tots junts...ja veureu quin riure... 

 
- L’ENTREVISTA : Redacteu un llistat de preguntes i entrevisteu a 

algú de casa. Pregunteu-li coses referides a com està portant 
aquests dies a casa, sense poder sortir gaire, en què ocupa el 
temps, quines coses troba positives i quines negatives, quines 
coses troba a faltar, etc... Redacteu el full amb les preguntes i 
respostes. 

 
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

- Aprofitant que estem a casa i ben segur acumularem tot tipus 
de residus en plàstic i cartró o en llauna, seria divertit que 
fabriquéssiu algun objecte que tingui alguna utilitat decorativa, 
joguina, etc i la decoreu amb els estris que tingueu al vostre 
abast... 

- També podeu deixar volar la vostra imaginació i dibuixeu allò 
que més us agradi, o a alguna persona que teniu ganes de 
veure, o com ens imagineu el primer dia que tornem a l’escola, 
un dia de pati divertit, una sortida, ... mil coses i propostes que 
us agradin. 

 
 

LENGUA CASTELLANA 
- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: 

La publicidad consiste en dar a conocer un nuevo producto o servicio 
o aumentar el nivel de venta de uno que ya existe.  

La propaganda no sirve para vender, sinó para atraer al público y 
hacer que modifique su conducta u opinión. 

 
Sería divertido que os convirtieráis en publicistas  y crearáis carteles 

de publicidad y de propaganda. Como por ejemplo crear el 
cartel publicitario para vender el objeto que hayáis fabricado 
con el material reciclado, elaborar una propaganda sobre qué 



hay qué hacer y qué no durante estos días, o sobre cualquier 
otra cosa que se os pueda ocurrir, etc. 

 
 
LECTURA  
Cal que destineu una estona en algun moment del dia a la lectura en 

veu altra (dos o tres minuts) i a la lectura individual. Segur que 
teniu per casa llibres, revistes o còmics que no heu llegit i ara 
és un bon moment per fer-ho. 

 
També podeu cercar receptes divertides si us agrada cuinar, llegir-les 

i preparar-les... Ja ens explicareu quins plats heu fet i com 
estaven de bons...  

 
Podeu fer un recull de fotos divertides d’aquests dies, inventar una 

disfressa amb roba i estris que tingueu per casa, hi ha moltes 
idees a les xarxes i segur que a vosaltres se us en acudeixen 
moltes més... 

 
No us oblideu de fer esport, de cantar, buscar i llegir acudits (que 

després ens pugueu explicar a classe) i ... pensem que ja està 
tot... 

 
Ah! NOOOOOOO ... també podeu mirar la “tele” alguna estona, veure 

“pel·lis”, i ... també ... JUGAR A EL QUE US AGRADI!!! Molt 
interessant jugar a jocs de taula en família...  

 
I això seria tot per ara... Hem pensat que si us voleu comunicar més 

directament amb nosaltres, i teniu possibilitat, ens podeu 
escriure algun correu electrònic i enviar-nos allò que us vingui 
de gust, fotos o feines de les que aneu fent,... si no podeu tant 
és... nosaltres pensem en totes i tots vosaltres i a la tornada 
ens posarem al dia de tot allò que hem estat fent... 

US ESTIMEM MOLT I NO US OBLIDEM...  
MIL PETONETS...  
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