
Hola peixos, coets i famílies! 
 

Preparats per una nova setmana de reptes i propostes? Esperem que 
estigueu molt bé i que aquests petits passejos siguin molt enriquidors!  
 
Aquí us deixem les tasques d’aquesta setmana: 
 

1. Endevinalla: Llegiu aquestes endevinalles i escriviu en un paper la solució. 
 
 

 
Les imatges ja us donen una pista molt clara però… en la primera és una 
cosa que vosaltres feu cada dia i la segona són persones que ens estan 
ajudant molt aquests dies. Ho sabeu? 

 
 
 
 



2. Un missatge secret. A continuació us deixem un missatge que heu de 
desxifrar. Per això, heu de substituir els símbols per les lletres que 
s’indiquen i sabreu quin missatge tenim les mestres per vosaltres!  

 

 
 
I ara que ho sabeu, voleu dir-nos alguna cosa? Us proposem que utilitzeu 
el paper que vau fer la setmana passada amb el cafè per fer-nos arribar 
un missatge. Podeu fer-lo secret com nosaltres, utilitzant els símbols, o 
amb les lletres que ja coneixeu (sense símbols). Si no teniu el paper fet, no 
passa res, el podeu fer en un full en blanc o bé fer-lo en un moment.  

 
 

3. És hora de conèixer una lletra nova. Quina serà? Us presentem a la lletra 
D/d. Sabeu que sona com es llegeix? Ressegueix la lletra a la pantalla (no 
cal imprimir) i llegiu les paraules que hi apareixen. A continuació, practica 
el traç de la lletra a la safata de sal i després escriu les paraules a un full 
en blanc. 
A més, si sortiu a donar un tomb, us animem a que busqueu la lletra d a 
qualsevol rètol, a les entrades dels edificis... On l’heu trobada? 



 
 

4. Jump Math. Continuem practicant les sumes. Des de la pàgina 46 a la 51 
heu de pintar tants requadres com dibuixos us diuen. 
Exemple: 6 esquirols (pintem 6 requadres)  + 2 esquirols (pintem 2 
requadres).  Quants esquirols hi ha en total? (Ha de coincidir amb el 
nombre de requadres pintats.) 

 
En canvi, a la pàgina 52 continuem amb les sumes però aquesta vegada 
pintem globus. 
 
Total de pàgines: 46-52 ambdues inclusives. 
     



5. Aquesta setmana us proposem la creació del vostre propi instrument! Un, 
dos… els que vulgueu! Que… com ho podeu fer? Doncs de moltíssimes 
maneres!! Podeu fer maraques, pals de pluja, guitarres, bateries, 
metal·lòfons, cascavells… De ben segur que teniu imaginació per fer moltes 
coses.  
Nosaltres us deixem unes fotografies de forma orientativa. Vosaltres podeu 
fer l’instrument que vulgueu! Ja sabeu que només heu de deixar anar la 
vostra imaginació, cerqueu, proveu i experimenteu, és la millor manera 
d’aprendre! 

  

 
 

6. Per últim, per practicar una mica la lectura us deixem l’enllaç a una 
activitat interactiva. 
http://www.edu365.cat/infantil/llegir/llegir/paraules.html 
 
 

http://www.edu365.cat/infantil/llegir/llegir/paraules.html


 
No heu d’oblidar llegir una mica cada dia, és molt important. Us 
atreviríeu a enviar-nos un vídeo o una gravació d’àudio de com 
llegiu alguna frase del conte que més us agradi? O inclús d’un 
petit text! 

 
 
 

 
 

Una abraçada molt forta. 
 
 

Montse, Mireia i Cristina. 


