
 

COL·LEGI EL CARME 
 

DOTZENA PROPOSTA 

Bon dia famílies! Fa temps, quan la tecnologia no estava tant avançada com avui en 

dia, era molt habitual enviar-nos cartes... una tradició molt bonica que s’ha anat 

perdent amb el temps! Avui us convidem a que ho torneu a fer! Durant el 

confinament, hem deixat de veure a persones a les que estimem molt i, de ben segur 

que trobem a faltar... què us sembla si avui dediquem una estona a dir-los totes 

aquestes coses boniques que pensem? Segur que quan puguem sortir al carrer i els 

donem a carta que els hem escrit, es posen molt contents! 

La finalitat d’aquesta proposta és, malgrat la distància que ens separa, acostar-nos a 

totes aquelles persones que estimem. A més, es tracta d’una proposta que invita als 

vostres fills/es a iniciar-se al món de la lecto-escriptura d’una manera significativa.  

El material que necessitem per fer la proposta és el següent: 

- UNA CAPSA DE CARTÓ. 

- CÚTER.  

- RETOLADORS / COLORS. 

- CINTA ADHESIVA (TRANSPARENT O DE COLORS). 

- TISORES. 

- FOLIS DE PAPER.  

 

 

 



 

En primer lloc, cal que expliqueu als vostres fills/es la finalitat de l’activitat. Els podeu 

explicar si mai heu escrit una carta, perquè serveix... A continuació caldrà que penseu a 

qui li voleu escriure la carta i què li voleu dir.  

Als nens i nenes de P3, els podeu preguntar què volen escriure, escriure-ho vosaltres i 

que ells ho repassin amb retoladors (tal i com veieu a continuació). La lletra haurà de 

ser gran i entenedora, perquè ells ho puguin repassar bé. Si veieu que encara no estan 

preparats per aquest procés, els podeu proposar fer un dibuix! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Als nens i nenes de P4, els podeu preguntar què volen escriure, i fer-los un model. Ho 

podeu escriure en un full i que ells ho copiïn (tal i com veieu a continuació). Si veieu 

que encara no estan preparats per aquest procés, els podeu preguntar què volen 

escriure, escriure-ho vosaltres i que ells ho repassin amb retoladors (tal i com s’ha 

explicat anteriorment).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als nens i nenes de P5, els podeu preguntar què volen escriure, i proposar-los que ho 

facin ells directament. Alguns d’ells ja saben escriure sense ajuda de l’adult, altres 

s’estan iniciant en el procés. És important respectar el moment evolutiu en el qual es 

troben i acompanyar-los. Els podeu ajudar dient, poc a poc, la paraula que volen 

escriure, pronunciant grafia per grafia. També podem aprofitar aquesta activitat per 

practicar la lletra lligada! 

Si veieu que encara no estan preparats per aquest procés, els podeu preguntar què 

volen escriure, i fer-los un model. Ho podeu escriure en un full i que ells ho copiïn (tal i 

com s’ha explicat anteriorment).  

A continuació, convertirem la capsa de cartró en una bústia per guardar tots aquests 

missatges especials. Per fer-ho, caldrà fer una petita obertura utilitzant el cúter.  



 

Finalment, només cal tancar les cartes amb la cinta adhesiva i llençar-les a la bústia. És 

una activitat que podeu fer més d’un dia. Haureu de guardar la bústia fins que acabi el 

confinament... i després haureu de fer de carters/es! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperem que us agradi i ho passeu d’allò més bé! #totaniràbé 

L’equip d’Educació Infantil. 


