
Hola peixos i coets!!  

Ja queda una setmana menys per tornar a veure’ns. 

Com vau celebrar Sant Jordi? Quin llibre vau llegir i us va agradar més? Vau endevinar 

qui s’amagava sota aquelles endevinalles? I com aneu amb els treballs manuals? De 

segur que ja podeu fer el vostre propi museu a casa! 

 

Aquesta setmana us proposem aquestes idees, però tingueu en compte que NO són 

obligatòries, que podeu fer canvis o que podeu inventar alguna altra activitat, estan 

obertes a qualsevol canvi per cobrir les necessitats i capacitats de cada nena i nen: 

 

1. Recordeu al Sr. Greu i al Sr. Agut? Oi que cadascun parlava una mica diferent? 

Torna a escoltar la cançó i pensa en animals o sons que escoltis del carrer i classifica’ls.  

 

Greu Agut 

  

 

(Famílies, els nens i nenes necessitaran una mica la vostra ajuda, però nosaltres us 

deixem alguns exemples per si els infants es bloquegen una mica…  

Greu: lleó, ós, vaca, tro, elefant... 

Agut: ocells, clàxon, ambulància, ovella....) 

 



2. Ara que tenim més hores de sol (i si no entra el sol, ho podem fer amb la llum 

de casa) copiarem ombres! 

Posarem un objecte petit, el que més ens agradi, amb un full a sota i veurem que 

l’objecte projecta l’ombra al paper (si no surt anem movent el paper fins que surti, i 

si no és que el sol o la llum ja està molt baixeta, ho provem l’endemà una mica més 

aviat). Després, sense moure el paper copiarem l’ombra i la decorareu com més us 

agradi. Les ombres solen ser negre, oi? Però per què no donar-los-hi color? 

 

 

 

(Aquesta imatge és només un exemple de l’activitat a la qual ens referim, no cal que es 

copien les ombres d’aquests objectes o que siguin animals) 

 

3. I si aprofitem la propaganda dels supermercats? Per a aquesta activitat us 

proposem que agafeu revistes de supermercats i retalleu imatges d’aliments. Si no en 

teniu, podeu dibuixar-les, no hi ha cap problema. Recordeu el que havíem de fer al 

supermercat i la caseta quan acabaven de jugar? Sempre hem de recollir i posar cada 

cosa al seu lloc. Per això us proposem que classifiqueu els aliments que heu retallat 

per característiques: carn, peix, brioixeria, làctic, fruita, verdura...  

 



Després, quan les famílies ho han revisat i estem segurs que està ben classificat, ho 

enganxem a un full. En aquest full hi hem de posar un títol que serà la característica 

principal en la qual ens hem guiat per a la classificació. 

 

(Famílies: si hi ha alguna errada, els convidem que ho tornin a pensar, els donem algunes 

pistes, fins a aconseguir que ho endevinen ells/es. Podeu suggerir que mirin la nevera 

de casa si ho teniu classificat: el calaix de la fruita i la verdura, el prestatge dels làctics...) 

 

4. Com anem de forces? Per a aquesta activitat en necessitem! Però estem 

segures que encara en teniu moltes. 

 

Us proposem que feu un recorregut a la taula o a terra amb plastilina o altres 

materials que pesen. Després, amb una pilota petita o una bola de paper feu el 

recorregut, però sense tocar-ho amb les mans! Només podeu fer servir el vent. Podeu 

bufar amb una palleta, un rotllo de paper, o simplement amb la boca. Cada dia podeu 

fer un recorregut diferent, posant algunes dificultats (objectes que passar per 

damunt, laberints sense sortida...). De segur que és ben divertit. 

 

 

 

 



5. També us animem que practiqueu una mica més la lectoescriptura. Sabem que 

esteu llegint molt, però no hem d’oblidar les lletres que ja havíem practicat molt. 

Farem servir el llibre “Llaç de lletres” que teniu a casa. Si no us el vau emportar, no us 

preocupeu, us deixem al final de tot les imatges que farem servir. Recordeu, NO CAL 

IMPRIMIR. 

Aneu a les làmines 1, 8, 14, 22, 28, 35. Oi que estan les lletres que hem treballat? Heu 

de resseguir-les amb el dit per damunt, i llegir les paraules que hi apareixen. Després, 

per practicar una mica més, us recordeu de les safates que teníem a la classe amb 

sorra? Sabem que us agradava molt tocar-la, practicar les lletres, els números... 

A casa també en podeu tenir una. Podeu agafar una safata que no tingui forats i posar-

li sorra, sal... Farina no us recomanem perquè embruta molt! I amb aquesta safata 

podeu practicar aquestes lletres, escriure les paraules que apareixen a les làmines, el 

vostre nom... tot el que vulgueu! 

 

 

 
(Aquestes són les safates que fèiem servir a la classe) 

 

 

 



6. Aquesta última activitat és una mica sorpresa, ja que no la podeu acabar 

encara, haureu d’esperar una setmana més!  

El que necessiteu és paper i cafè. Si les famílies no en preneu, no patiu, ho podeu fer 

amb una mica de cacau/xocolata. Heu d’agafar un paper i pintar-ho amb cafè (fred, 

que si no ens cremarem!). Pot ser líquid o el cafè mòlt ja utilitzat; o cacau/xocolata 

amb una mica d’aigua. Després deixeu-lo assecar però no el llenceu, ja us direm el 

que farem. Teniu curiositat? Només us direm que està relacionat amb un projecte que 

hem fet i que tant ens ha agradat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per acabar, volem recordar-vos que, a poc a poc, estem actualitzant el blog d’infantil. 

Aquesta darrera setmana hem publicat les sortides que vam fer i el treball que fem 

per racons, on podeu extreure algunes idees per fer a casa, si ho desitgeu. Podeu fer-

hi un cop d’ull: https://escolapaudelclos.cat/blogs/blog-e-infantil/  

 

També continuem publicant les fotografies que ens feu arribar a l’apartat “Imatges 

des de casa”, a la web de l’escola. Les heu vistes?  

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

 

 

https://escolapaudelclos.cat/blogs/blog-e-infantil/
http://escolapaudelclos.cat/imatges-des-de-casa/


 

Tenim moltes ganes de retrobar-nos, fins llavors... ens quedem a casa! 

Cristina, Montse i Mireia! 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 


