
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ INFANTIL 
 
Curs:  P5 
 
Data:  30 de març al 3 d’abril de 2020 
 
Hola KOALES i LLEONS BLANCS, com esteu? Com ha anat aquesta setmana amb                         

les propostes que us hem fet arribar? N’heu fet alguna? Esperem que sí i que us                               

hagi servit per continuar aprenent i per passar una bona estona. La Meri, la                           

Lorena, els i les mestres de l'escola us hem preparat més activitats. Com ja us vam                               

dir no són obligatòries, només son idees per poder seguir aprenent tant com ho                           

esteu fent fins ara!! Aquesta setmana us hem preparat una activitat molt                       

divertida, ja veureu, segur que us llepeu els dits preparant-la i menjant-la jejeje. 

Ànims, continueu així que junts superarem aquesta situació. Una setmana més a                       

casa és una setmana menys per veure’ns!!!! 

Us enviem una súper abraçada!!!!! Us estimem!!!!! 
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BIBLIOTECA : L’HORA DEL CONTE 

Mirar i explicar els contes que teniu a casa i si voleu, en aquest enllaç teniu alguns                 

dels contes desexplicats de la companyia Vivim del cuentu         

https://www.youtube.com/channel/UCV8gRKu1b7OOir8vRd-iVTQ 

(des del blog de la biblioteca de l’escola també hi teniu l’enllaç). 

LLENGUATGE ESCRIT 

* Per fer l’activitat de lecto escriptura més amena i divertida           

aquesta setmana us proposem cuinar. Seguir una recepta de cuina          

fàcil perquè vosaltres i els vostres fills i filles passeu una bona            

estona. Escolliu la recepta que vulgueu, el que us vingui de gust i gaudiu de cuinar                

junts. Podeu fer galetes, broquetes de fruita, magdalenes, pa, batut de fruita,... o             

aprofitant que s’acosta la mona, podríeu intentar fer una mona. La podeu fer de              

moltes maneres: amb un donut, amb una magdalena, amb pa de pessic, amb un              

brioix, amb una llesca de pa untada amb crema de xocolata,... Només cal que hi               

poseu una mica d’imaginació i creativitat! Si voleu, podeu fer una foto i             

enviar-nos-la al nostre correu electrònic, així podrem veure les vostres delícies!  

 

I després d’haver cuinat els nens/es hauran d’escriure els ingredients que han            

utilitzat (podeu provar que ho escriguin ells tal com els hi sona, dictar la paraula               

sencera o dir-la so per so). Si es vol, que escriguin també els passos que heu seguit. 

 

En cas de no poder fer cap recepta, podeu inventar i escriure un conte curt. Ho                

podeu fer com a la bosseta familiar: 4-5 línies de conte i al final un dibuix.                

L’objectiu de l’activitat és passar una estona divertida amb els vostres fills i filles i               

practicar una mica l'escriptura. Si voleu, podeu fer una foto i enviar-nos-la al             

nostre correu electrònic o escriure’ns el text del conte al correu i així podrem llegir               

la vostra història! 

 

En cas que vulgueu cuinar però no tingueu accés a cap recepta, contacteu amb              

nosaltres a través del nostre correu electrònic i us farem arribar receptes :).  

https://www.youtube.com/channel/UCV8gRKu1b7OOir8vRd-iVTQ


 

* Podeu fer jocs de consciència fonològica per tal que els infants vagin associant              

cada lletra amb el seu so: 

És important que quan diguem la lletra els hi diguem el so, no el nom. (Per                

exemple la lletra M els diem la “mmm”) perquè ara mateix per al procés de               

l’adquisició de la lectura i escriptura és important que coneguin els sons ja que              

quan llegim o fem escriptura ho fem pensant en com sona allò que volem              

escriure o llegir. 

- Buscar paraules que comencen amb una determinada lletra. Per exemple          

els hi podeu demanar que diguin fruites que comencin per la lletra M, o              

animals que comencin per la lletra S. O simplement demanar-los que           

pensin paraules que comencen per la lletra que els hi digueu sense            

especificar res més.  

 

- Fer rimes amb paraules que acabin igual. Que busquin una rima amb el             

seu nom i després busqueu rimes amb altres paraules. A continuació us            

posem un seguit de paraules que rimen. Vosaltres només els hi heu de dir              

una de les paraules. 

SOL-GOL-CARGOL- JULIOL-COL- FESOL 

MEL-CARAMEL-GEL-MIQUEL-MARIBEL-PÈL 

NET-PET-COET-BOLET-PARET-BARRET  

MARTELL-VAIXELL-CAMELL-CASCAVELL- PELL 

PISCINA-MANDARINA-CRISTINA 

COCA-BOCA-SOCA-OCA-TOCA-MOCA 

CARRER-CIRERER-TARONGER-CARRETER-LLIMONER-CAMIONER 

SUC-CUC-PORUC 

PERNIL-TRANQUIL 

* Podeu seguir practicant el nom amb els dos cognoms i la data. 

 

 

 

 



PLÀSTICA 
Fer elements de la primavera amb material reciclat. 

Opció 1: fer un quadre de la primavera 

Material 

- Un cartró (podeu utilitzar alguna caixa que tingueu per casa: de sabates,            

de cereals,...). 

- Pintura, retoladors, ceres,... 

- 1 ampolla de plàstic buida 

- Revistes o diaris per fer l’herba  

- Tisores i cola 

- Taps d’ampolla d’aigua 

- Si és té, escurapipes, cordons, fil,... per fer les         

tiges de les flors (sino es poden dibuixar i         

pintar). 

- I la vostra imaginació per crear el quadre. 

 

Opció 2: fer animals de la primavera. 

Material 

- Rotllos de paper de wàter o de cuina 

- Pintura, retoladors, colors,... 

- Fulls o cartolina per fer les ales i        

antenes 

- Podeu utilitzar gomets per decorar les      

ales (si en teniu). 

- I la vostra imaginació per a crear       

animals de la primavera tan divertits      

com els que hem creat nosaltres.  

 
Podeu fer una de les dues activitats o totes dues, 

 el que més us vingui de gust! 
 
 



LLENGUA ANGLESA 

Tema de la setmana: The weather!  

 

1. Song: Mireu la cançó i feu memòria! 

https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY 

Si no podeu mirar la cançó, repasseu els conceptes de la imatge:  

 
2. Grid: Aquesta setmana, feu una graella del temps que fa cada dia!            

Verbalitzeu en veu alta:  

La pregunta:  

 “What is the weather like today?”  

Possibles respostes:  

“Today it is sunny” 

 “Today it is rainy” 

 “Today it is snowy” 

 “Today it is cloudy” 

 “Today it is windy” 

 

3. Game: Aquesta setmana podeu muntar-vos el joc del memori “Weather          

memory game”. Per fer-ho necessiteu un full, llapis de colors i tisores. Si             

voleu, també el podeu imprimir. 

A continuació teniu la mostra: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY


 

LLENGUATGE MUSICAL 

1. Escoltar els sons del carrer: què hi sents? ocells? cotxes? campanes? Quins            

d’aquests sons són forts o quins fluixos? quina són llargs o curts? quins             

ràpids i quins lents?  

2. Aprendre i ballar la cançó “a poc a poc i depressa” de la Dàmaris Gelabert.  

https://www.youtube.com/watch?v=4ZMdIGMSdVw 

3. Escoltar la cançó a la pàgina web de l’escola:         

http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-desdibuixeu 
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ESQUEMA CORPORAL 

 

Aquesta setmana ens centrarem en el sentit del tacte i l’olfacte. Proposem un joc              

que consisteix en posar diferents objectes en una capsa, a continuació tapar els             

ulls al nen/a i només tocant amb les mans i olorant hauria d’endevinar què és cada                

objecte. Es pot posar objectes de diferents textures, mides i classe (per exemple:             

una llimona, una taronja, unes claus, una esponja, un llapis, un peluix, etc). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZMdIGMSdVw
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-desdibuixeu/


 
 

 

PSICOMOTRICITAT 

Circuit 

1) Posar 4 o 5 rotllos de paper de water separats a 1 metre i han de fer la ziga                   

zaga saltant amb peus junts. Els rotllos són la referència i han de             

vorejar-los seguint una línia imaginària  com si fossin onades de mar. 

2) Han de reptar fent la serp. 

3) 10 segons en equilibri.  

 

 
4) Fer la serp reptant mirant enlaire 

              El circuit s’ha de fer unes 5 vegades 
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LLENGUATGE MATEMÀTIC 
 *Relacionar la quantitat amb la grafia del número corresponent 

Us facilitem un exemple amb tres pàgines: en les dues primeres hi ha dos taules                

amb imatges i uns requadres en blanc. L’última pàgina hi ha tots els números              

del 0-10. El que s’ha de fer és retallar els números i enganxar-los al quadrat que                

hi ha a sobre de cada conjunt de dibuixos, segons la quantitat que hi hagi. En                

cas de no poder-ho imprimir, ho podeu dibuixar vosaltres mateixos en un full.  



 

 

 

 



*Escriure números 

Fer els traços dels números del 0 al 9:  

*Opció 1: es pot imprimir i que els nens/es ho facin en llapis i així es pot anar                  

esborrant amb goma.  

*Opció 2: es pot copiar en un full i fer-ho igualment amb llapis per poder               

esborrar-ho.  

* Si es vol, una altra opció també seria posar el full dins una funda de plàstic i                  

els nens/es ho ressegueixen amb retolador per sobre la funda de plàstic            

(s’esborra fàcilment amb una tovalloleta i es pot tornar a fer tantes vegades             

es vulgui). 

.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



EXPERIMENT DE LA SETMANA 

 ELS COLORS DELS RETOLADORS 

Material:  

- Un got transparent amb aigua 

- Retoladors de colors primaris (blau, groc i vermell) i secundaris( verd, taronja,            

lila) i el negre. 

- Paper de filtre o WC o mocadors de paper 

Desenvolupament: 

PAS 1: Pintar un tros de paper amb 1 retolador. A continuació, posar el paper               

pintat dins l’aigua i esperar una estona. Es veurà com el paper queda blanc i l’aigua                

tenyida del color que hi havia al paper. Es pot provar de fer amb altres colors,                

sempre un paper i un sol color.  

PAS 2: Pintar un tros de paper amb dos colors primaris (blau, groc i vermell) i                

posar-lo dins el got amb aigua. Esperar una estona. Es veurà com el paper torna a                

quedar blanc i a l’aigua queda el color resultant de la barreja dels colors que tenia                

pintat al paper.  

PER QUÈ PASSA AIXÒ? 

Hem observat que en posar un líquid en contacte amb un sòlid, el líquid              

puja o baixa per aproximar-se al sòlid. És a dir, l’aigua va ascendint pel              

paper i va arrossegant la tinta dels retoladors al seu pas. Si el color del               

retolador és primari no apareixerà cap color més, però si no ho és, es veurà               

el color resultant de la barreja d’aquells colors.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
* Jugar al “QUÈ SÓC?”: es tracta que un dels jugadors es posa una imatge al front (sense                       

mirar-la) i comença fer preguntes que la seva resposta sigui sí o no a la resta dels jugadors.                  

Un cop ho ha endevinat o hagi passat el temps que us hagueu marcat (amb el cronòmetre                 

del mòbil o amb un rellotge de sorra d’un altre joc que tingueu), és el torn del jugador/a                  

de la seva dreta. Ara ell/a, agafarà una imatge, se la posarà al front i començarà a fer                  

preguntes. 

  

* Si endevines el que ets abans de que s’acabi el temps, et quedes amb la imatge. Si no,                   

l’has de deixar a la pila de la resta d’imatges.  

 

Primer de tot hem d’escollir les imatges pel joc (les podem dibuixar o buscar per internet i                 

imprimir). Cal que ho feu junts, infants i família. Ells/es han de saber quines imatges els hi                 

poden tocar. Poden ser dibuixos de diferents vehicles, d’animals, de fruites, de verdures,             

de peces de roba, d’objectes, personatges de dibuixos,... I després, tenim diverses            

opcions per subjectar aquestes imatges al nostre front: 

* Opció 1: feu una tira amb cartolina (com una corona) i aneu             

enganxant els dibuixos amb celo o fem dos talls una mica           

separats per tal que els dibuixos s’hi puguin encaixar. O amb una            

diadema: posem la imatge entre el front i la diadema.  

 

* Opció 2: feu unes ulleres amb cartolina. A la part superior de les ulleres hi feu dos                  

talls una mica separats per anar-hi posant les imatges. Podeu fer dues mides d’ulleres:              

una per als nens/es i unes altres per a vosaltres. 

 

* Opció 3: ens posem una gorra i anem enganxant les imatges amb celo o cinta                

adhesiva a la gorra. 
És un joc molt divertit,  

segur que us ho passareu molt bé i riureu molt! 
 



 
RECORDATORI!  
 
ÀREA D’APRENENTATGE CORREU ELECTRÒNIC MESTR@ 
Àrea de comunicació i llenguatges  Música (Miriam): msellares@escolamasiperera.cat 

Lorena: lroman@escolamasiperera.cat 

Meri: maguera@escolamasiperera.cat 

Anglès (Regina): rpinol@escolamasiperera.cat 

Àrea de descoberta d'un mateix i 
dels altres 

Lorena: lroman@escolamasiperera.cat 

Meri: maguera@escolamasiperera.cat 

Psicomotricitat (Jordi): jromeu@escolamasiperera.cat 

Àrea de descoberta de l'entorn 
 
 
 

Lorena: lroman@escolamasiperera.cat 

Meri: maguera@escolamasiperera.cat 

 
Us recordem que el correu electrònic es farà servir en cas de dubtes, consultes...al 
mestr@ corresponent.  
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