
Hola Peixos i Coets!  
 
Les vostres professores desitgen que us trobeu tots molt i molt bé! 
Nosaltres us trobem molt a faltar i tenim moltes ganes de veure-us! 
I també tenim ganes que ens expliqueu què esteu fent tots aquests 
dies a casa, suposo que us recordeu de totes les cosetes que hem anat 
treballant tot aquest temps oi?  
 
 
Les mestres us proposem uns quants reptes per aquesta setmana: 
 
 
 
1) Segur que els pares ja us hauran explicat qui és el coronavirus i 
com el podem combatre des de casa no? (Al blog de l’escola tenim un 
conte per explicar). Per animar una miqueta més les nostres finestres 
i balcons us proposem que dibuixeu un arc de Sant Martí amb la 
frase “Tot anirà bé” (podeu demanar ajuda als pares que us ho 
escriguin en un paper per copiar-ho!). 
 

 
 
 
 
 
 
 



2) Heu ajudat la mare i al pare a cuinar? Nosaltres volem saber què 
mengeu, ens podríeu escriure una recepta del menjar que més us 
agrada, recordeu la dels panellets? Agafeu un full, anoteu i dibuixeu 
els ingredients i els passos i bon profit!! 
 

 
 
 
3) A casa teniu contes? Escolliu el que més us agradi, llegiu-lo. Després 
el podeu representar: us podeu disfressar, dir algun diàleg o 
interpretar-lo amb titelles. Si els pares us volen gravar i ens ho 
volen fer arribar al correu de l’escola, ja ho sabeu. També ens podeu 
fer un súper dibuix d’aquells que tant ens agraden! 
 

 
 
 



4) També podeu comptar diferents objectes de la casa: quantes 
forquilles hem de posar a la taula? I gots? Quantes taules tenim a 
casa? I llibres?  
Podeu comptar els objectes que vulgueu i tots els que pugueu! 
 
 
5) I a veure si sabeu dibuixar les formes geomètriques que hem 
treballat aquests dies: triangles, quadrats, rectangles i cercles, oi? 
També els podeu pintar fent dibuixos súper bonics! 
 

 
 

 
 
 
 



6) Finalment, volem que jugueu molt, que compartiu temps amb les 
mares, els pares i els germans i germanes. Podeu jugar al parxís, 
dòmino o qualsevol altre joc de taula que tingueu per casa!  
 
 
 
Ens retrobem d’aquí molt poc no? 
 
Montse, Cristina i Mireia, i tots els professors i professores de l’Escola 
Pau Delclòs! 


