
Hola Peixos! Hola Coets!  

 

Com esteu? 
Esperem que estigueu tots bé! 

Com van sortir les vostres mones? De segur que estaven ben bones! Us animem a               

que si vau fer alguna foto l’envieu al correu de l’escola ( escolapaudeclos@xtec.cat )              

o al correu de p5 ( tutoresp5paudelclos@gmail.com ) per penjar-ho a la web de              

l’escola. Recordeu que hem creat un apartat a la web de l’escola on penjarem les               

fotografies que ens feu arribar. Us animem a participar i a donar-hi un cop d’ull.  

http://escolapaudelclos.cat/imatges-des-de-casa/ 

 

 

Aquí us deixem un recull de propostes per fer aquesta setmana: 

 

1) Us presentem al Sr Greu i al Sr Agut. Aviat rebreu més notícies d’ells.              

Escolteu la cançó “Greu i agut” de Dàmaris Gelabert i feu un dibuix lliure del               

que més us agradi de la cançó. Després escrigueu el títol i l’autora de la               

cançó. 

https://www.youtube.com/watch?v=aDicETzBbIo 
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2) Us proposem un repte. Agafeu les fitxes del dòmino, del kapla, de            

construccions… les que tingueu a casa, i feu un “efecte dòmino”. Abans de             

provar-ho, comptem: quantes fitxes heu fet servir? Si treiem una, quantes           

fan? I si en posem dos més? (Us recomanem que per jugar a sumar i restar                

utilitzeu màxim 10 fitxes, ja que és la quantitat treballada a l’aula). Imagineu el              

recorregut que farà. I finalment, proveu!! Ha sortit? Hi ha hagut alguna            

errada? A on? Què podem fer? Amb ajuda de les vostres famílies,            

enregistreu els passos que seguiu, quantes proves feu, què ha passat… i si             

voleu, graveu el resultat i feu-nos-el arribar!! De segur que és ben divertit. 

 

 

 

 

 

(Amb aquesta activitat, les famílies podeu aprofitar per explicar als nens i nenes la 

importància de quedar-se a casa i frenar “l’efecte dòmino” d’aquesta pandèmia, 

encara que sabem que els infants ja estan molt conscienciats). 

 

 

 

 

 

 



3) Recordeu la plastilina que vam fer al laboratori amb ajuda de les companyes             

de 5è? Per què no provem a fer-la a casa? Després, podem practicar a fer els                

números amb ella, com feiem a l’escola. I si provem a fer el nostre nom? I el                 

dels familiars que estan a casa amb nosaltres? Us atreviu a fer el nostre nom,               

el de les mestres? I el dels companys? De segur que ja podem fer-ho en               

lletra de pal i lletra lligada. 

 

 

4) Sabeu que ja hem canviat d’estació de l’any? Oi que ja fa més calor? I és que                 

ja estem a la PRIMAVERA! Anem a mirar una mica per la finestra… Què              

veiem diferent de quan anàvem a l’escola? Fa més sol? Escoltem més els             

ocells? Com estan les plantes? I les flors? Quins colors predominen més? 

Us proposem fer algunes manualitats amb els rotllos de paper que de segur             

que aquest dies en podem guardar molts a casa: 

 

 


