
SETMANA DEL 21 AL 24 D’ABRIL 

Estimades famílies, 

Després d’aquests dies de descans espere que tots i totes us trobeu bé de 
salut. Com ja sabeu aquesta situació ha sigut nova per a tots/es i ens ha costat 
una mica adaptar-nos a ella. Ara després de setmanes amb rutines diferents 
toca centrar-nos més en el tercer trimestre i intentar portar-ho el millor 
possible tots junts. Com ja sabeu, podeu contactar amb mi com més fàcil us 
resulte, ja siga per WhatsApp, per la Web Família i també us deixe el meu 
correu electrònic: marisaivars64@hotmail.com.  

A principi de cada setmana us enviaré les propostes didàctiques per a 
realitzar al llarg d’aquesta. Si teniu qualsevol dubte podeu preguntar-me 
sense cap tipus de problema, estaré encantada de poder ajudar-vos. A més, 
si us apeteix podeu compartir amb mi el que vulgau.  

PROPOSTES DIDÀCTIQUES 

- MATEMÀTIQUES:

En primer lloc, ja disposem del llibre del tercer trimestre online. A 
continuació, us deixe el link per anar fent-lo al llarg de les setmanes: 

https://www.calameo.com/read/0005734428cccbf35fc88?authid=8EU2ZY
gD3nIH 

Aneu fent poc a poc i no us preocupeu si no s’acaba, ja que hem perdut un 
temps. Aquest llibre té com a principal objectiu augmentar la motivació dels 
alumnes per mitjà del aprenentatge manipulatiu. Per tant, no us centreu 
únicament en la realització de les activitats del llibre, també cal que juguen i 
manipulen. En classe fèiem ús de material manipulable i ara a causa de les 
circumstancies no podem seguir aquesta forma de treball. Així doncs, a banda 
del llibre us aniré passant diversos jocs i activitats més dinàmiques al llarg 
de les setmanes. A continuació teniu uns problemes orals, que solem fer a 
classe.  

mailto:marisaivars64@hotmail.com
https://www.calameo.com/read/0005734428cccbf35fc88?authid=8EU2ZYgD3nIH
https://www.calameo.com/read/0005734428cccbf35fc88?authid=8EU2ZYgD3nIH


- LECTO-ESCRIPTURA:

M’agradaria que aquest trimestre els alumnes reforçaren la lectura i 
l’escriptura per arribar a Primària sense oblidar els aprenentatges adquirits. 
Per una part, aquells/es que no han aconseguit llegir per iniciar-se cal que 
fomentem l’hàbit lector. D’altra banda, aquells/es que si ho han aconseguit 
poden realitzar activitats com les següents: 

- Llegir contes
- Després de llegir-lo que ens el conten ells/es
- Poden intentar canviar el final, ...

Pel que fa a l’escriptura: 

- Realitzar un diari i anar incorporant les anècdotes del dia, retalls
d’imatges, petites converses, dibuixos, ...

- Podeu utilitzar el full de l’abecedari, on trobem la lletra majúscula i
cursiva, per treballar les lletres i practicar l’escriptura espontània i la
dirigida.

A més, us deixe algunes propostes per treballar les llengües ( ho trobareu 
al final del document).  



També, m’agradaria recomanar-vos algunes pàgines web on podeu trobar jocs 
interactius per treballar la lecto-escriptura. 

- http://laclasedemiren.blogspot.com/p/juegos.html
- https://clic.xtec.cat/projects/caputxe2/jclic.js/index.html

- RUTINES:

Podeu escoltar les cançons de Dàmaris Gelabert, com fèiem a classe. Us deixe 
la cançó “ Bon dia”: 

A més, també son interessants els moments de relaxació com fèiem a 
classe:  

Un dia més un dia menys, molts ànims!!            

MARISA 

http://laclasedemiren.blogspot.com/p/juegos.html
https://clic.xtec.cat/projects/caputxe2/jclic.js/index.html
https://www.youtube.com/embed/BF7w-xJUlwM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/qeLu68qXzps?feature=oembed
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Nom� ...................................................................................... 

Data�  ...................................................................................... 

Construeixo frasesConstrueixo frasesConstrueixo frasesConstrueixo frases    

Amb cada paraula, fes una frase i un dibuix. 

�  nina 

......................................................................... 

.........................................................................

�  dau 

......................................................................... 

.........................................................................

�  mocador 

......................................................................... 

.........................................................................

�  cotxe 

......................................................................... 

.........................................................................
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