
 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ INFANTIL 

 
Curs: P5 
 
Data: 18 de maig de 2020 
 
Hola KOALES i LLEONS BLANCS, com esteu? 

Com han anat les activitats aquesta setmana? Us han agradat? Nosaltres anem                       

veient el que ens aneu enviant i ens agrada molt tot el que esteu fent. Com que de                                   

moment no ens podem trobar a l’aula, ens agrada molt veure com continueu jugant,                           

divertint-vos i sempre amb un somriure que anima a tothom! Això és molt                         

important, estar contents i cuidar-vos.  

Ara que comença a fer més bon temps, segur que us encoratgeu a sortir a passejar                               

de tant en tant, us heu fixat com canvia el paisatge a la primavera? Tot és més verd,                                   

surten les flors, es veuen molts insectes, hi ha més color, el sol brilla molt i, si pareu                                   

atenció, per la finestra escoltareu els ocells cantar.  

Nosaltres, des de casa nostra, us enviem molts ànims i moltes abraçades perquè                         

pensem molt en vosaltres i tenim moltes ganes de veure-us.  

Continueu així, cada setmana que passa, és una setmana més que ens acosta a                           

tornar a trobar-nos! 

Aquesta setmana us enviem un petó ben gran  
que el vent us farà arribar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Àrea d'aprenentatge: Àrea de comunicació i llenguatge 

Llenguatge verbal i escrit 

Descripció de l’activitat 

1. Conversem! 

Aquesta setmana us proposem que feu una petita conversa amb els vostres fills i filles               

sobre què veuen i què passa a la imatge que us adjuntem. 

Per iniciar la conversa, els hi podeu preguntar: Què hi veieu en aquesta imatge? I a partir                 

d’aquí, i del que us vagin dient els hi podeu anar fent preguntes com: Creus que estan a la                   

cuina?, Com saps que no estan a la cuina?, Què estan fent?, És de dia o de nit? Per què?,                    

Quants llapis de colors hi ha a sobre la taula?, Quants animals surten a la imatge?,                

Quantes caixes hi ha?, Quants esglaons han de pujar per anar a la llitera de dalt?,...  

També podeu jugar al veig veig donant pistes als infants perquè trobin un determinat              

objecte o que ells us donin les pistes a vosaltres.  

 

 



 

2. Aquesta lectura és per tu!  

Us animem a fer aquesta activitat que també us ha arribat per correu electrònic i està                

penjada a la pàgina web de l’escola. Es tracta de triar un conte, una poesia, un relat,... i                  

us graveu amb un àudio o amb un vídeo explicant-lo o llegint-lo per enviar-lo a les                

residències d’avis. 

● Si trieu fer un vídeo, no hi podeu sortir vosaltres! Podeu gravar el paisatge des del                

vostre balcó o finestra, podeu enfocar algun dibuix que hagueu fet, un quadre, els              

dibuixos del conte que surten al llibre… 

● Els vostres audios o vídeos es compartiran a la pàgina web de l’escola i s’enviaran               

a les diferents residències d’avis per acompanyar a qui hi sigui a passar millor els               

dies.  

● Heu d’enviar el vostre àudio o vídeo a: biblioteca@escolamasiperera.cat   

Llenguatge plàstic 

Descripció de l’activitat 

1. Celebrem el dia Mundial del Reciclatge. 
 

Diumenge 17 de Maig va ser el dia Mundial del Reciclatge, i aquesta setmana us               

proposem celebra-ho fent una manualitat amb material reciclat que tingueu per casa. 

Us animem a fer una llista dels vostres animals preferits i després busqueu deixalles per               

casa per fer la vostra col.lecció d’animals. Podeu fer servir pots de iogurt, oueres,              

ampolles, i tot el que tingueu per reutilitzar. 

Us deixem alguns exemples: 

 

 



 

Llengua anglesa 

Descripció de l’activitat 

1. ACTIVITY: Think about what makes the planet sad or happy. Then           

draw on a sheet a sad and a happy planet. To do it, include some things                

inside that makes him happy or sad. At the end, write in english the correct                

sentence under each drawing. Think carefully about which sentence you          

have to write in each drawing.  

ACTIVITAT: Penseu què fa estar trist o content el planeta. Després dibuixeu en             

un full un planeta trist i un de content. Per fer-ho, inclogueu algunes coses al seu interior                 

que el facin estar trist o content. Finalment, a sota de cada dibuix escriviu en anglès la                 

frase corresponent. Penseu bé quina anirà a cada dibuix. Penseu bé quina frase és la que                

heu d’escriure a sota de cada dibuix.  

 

Vocabulary/ Vocabulari: 

 

SAD → TRIST  

 

 

 

 

 

 

HAPPY→ CONTENT 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phrase to write under each drawing (think carefully about which sentence you have to              

write in each drawing): /Frase per escriure sota de cada dibuix (penseu bé quina frase és                

la que heu d’escriure a sota de cada dibuix) : 

 

→ THE PLANET IS SAD. / EL PLANETA ESTÀ TRIST. 

 

→ THE PLANET IS HAPPY. / EL PLANETA ESTÀ CONTENT. 

 

Llenguatge musical 

Descripció de l’activitat 

1. Cantem No ens desdibuixeu.  

Ja fa unes setmanes us vaig proposar escoltar la cançó No ens desdibuixeu penjada a la                

web  https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-desdibuixeu/ 

Aquesta setmana us proposo que feu d’artistes i us graveu mentre la canteu i que               

després envieu el vídeo (msellares@escolamasiperera.cat). No cal que la canteu sencera.           

Us deixo algunes idees: 

● Només l’estrofa que més us agradi /Només la tornada /Amb la música i la veu de                

fons/ Només amb la música de fons, fent servir la versió karaoke/ A capella, és a                

dir, sense cap música de fons/ Amb algú que us acompanyi amb algun instrument              

(a la pàgina del projecte hi podeu trobar les partitures)/ Cantant-la al balcó per als               

vostres veïns/ Amb els vostres ninos com a públic/ Fent un videoclip divertit... 

2. Escoltem els diferents  sons de l’aigua. 

En aquesta activitat podem aprendre els diferents sons que es poden realitzar amb             

l’aigua. 

Preparem un cubell o un recipient amb 4 dits d’aigua, posem les mans dins i manipulem                

amb l’aigua per trobar els diferents tipus de sons, per exemple: remoure l’aigua             

suaument, xipollejar amb els dits, percudir-la suaument amb el palmell de la mà, agafar              

aigua amb una mà i deixar-la caure de nou,... 

 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-desdibuixeu/
mailto:msellares@escolamasiperera.cat


 

Àrea d'aprenentatge: Àrea de descoberta d'un mateix i dels altres 

Autonomia personal 

Descripció de l’activitat 

1. Hàbits d’ordre 

Us animem a que tingueu la vostra habitació i zona de joc endreçada sempre que               

pugueu. Per això, us volem recordar algunes accions a tenir en compte per aconseguir-ho: 

- Dóna un cop de mà a l’hora de fer el teu llit: posa bé el coixí, estira bé els                   

llençols... 

- Cada joguina o objecte ha d’anar al seu lloc (la roba als calaixos/armari, les              

joguines a les seves capses/calaixos,…). 

- No hi ha d’haver cap joguina per terra si no hi estem jugant (Compte! Que si les                 

deixem per terra podríem relliscar i caure!). 

- Quan acabis de jugar amb alguna joguina que ja no vulguis utilitzar més en aquell               

moment, no en treguis cap més sense abans endreçar aquesta. Penseu que si             

treiem un munt de joguines de cop, després hi haurà més feina a l’hora de recollir. 

- Si tens una biblioteca o algun lloc on desar els contes, procura que estiguin ben               

posats per a que no es facin malbé i per a que sigui més senzill tornar a trobar-los. 

Grafomotricitat 

Descripció de l’activitat 

1. Grafisme creatiu! 

Aquesta setmana us proposem una activitat ben creativa. Es tracta de fer un dibuix d’una               

cara i el coll, i fer-li els cabells amb diferents traços que hem treballat. I a continuació,                 

pintar-lo: podeu resseguir els traços en retolador, pintar el dibuix amb pintura,            

plastidecors, colors de fusta,...  

Els traços que hem treballat són: l’horitzontal, el vertical, l’espiral, el semi-cercle, el             

cercle, el diagonal i la u, l, m, n, i en lletra lligada: 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixeu volar la vostra imaginació i creativitat! I recordeu que ens podeu enviar les fotos.               

Tenim moltes de ganes de veure com us ha quedat! 

 

 

 



 

Emocions 

Descripció de l’activitat 

1. Com em sento?  

Treballem l’expressió de la cara i la relacionem amb les diferents emocions: alegria,             

tristesa, por, ràbia,... Dibuixem un nen o nena en un full o cartró. Podeu dibuixar-ho               

vosaltres o els nens i nenes. Després dibuixeu diferentes expressions en taps o en un tros                

de paper. Li expliquem al nen o nena una situació i li preguntem com es sentiria i quina                  

cara posaria. Exemple: Imagina’t que una nit et despertes perquè has tingut un malson.              

Quina emoció sents? Quina cara posaries? Posa el tap de la cara sobre el dibuix. 

 

 

 

 

 

Psicomotricitat 

Descripció de l’activitat 

1. Recollir joguines 

La proposta d’aquesta setmana és la següent: agafeu 10 objectes, joguines o variar             

objecte/joguina (han de ser de diferent mida). Es tracta d’escampar-ho tot pel menjador.             

Tindreu una caixa i a la senyal s’hauran de recollir de diferents maneres (en cada viatge                

només es pot agafar un objecte/joguina). Una vegada desades, es torna a escampar tot i               

es juga de nou. 

-Imitar una granota: es tracta de desar els objectes/joguines de més petita a més gran. 

-Imitar a un gat/a: es tracta de desar els objectes/joguines de més gran a més petita. 

-Trieu uns 5 objectes o joguines i els escampeu pel menjador. Només es poden tocar amb                

la mà en el moment d’agafar-los i deixar-los a la caixa. Durant el transport no es poden                 

agafar amb la mà. 

 



 

Àrea d'aprenentatge: Àrea de descoberta de l'entorn 

Llenguatge matemàtic 

Descripció de l’activitat 

1. Simetria 

Aquesta setmana us proposem practicar la simetria, tant en format gran com en petit. 

Primer podem practicar-la al terra. Podem fer una línia recta enganxant cinta adhesiva a              

terra o fixant-hi un cordill estirat. Seguidament, col·loquem bastonets o canyetes o llapis             

de colors en un costat de la línia formant dibuixos diferents. Llavors els nens i nenes han                 

de copiar els dibuixos a l’altre costat seguint la simetria, és a dir, com si fos el reflexe                  

d’un mirall. 

 

 

 

 

 

 

Després de practicar-ho en gran format al terra, us proposem que ho puguin practicar en               

un full. Us deixem alguns exemples d’algunes simetries adequades a l’edat dels vostres             

fills i filles, però també en podeu fer d’altres que us podeu inventar al moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joc simbòlic 

Descripció de l’activitat 

1. La perruqueria 

Aquesta setmana us proposem que prepareu l’escenari per treballar amb més profunditat            

el racó de la perruqueria.  

Podeu fer servir estris de casa vostra que tingueu al lavabo. 

Us proposem treballar: 

- Els rols socials implicats (la perruquera, el perruquer, la clienta, el client). 

- El vocabulari (la perruqueria, el sabó, el raspall, la pinta, l’assecador, cabells llisos,             

cabells arrissats, tisores  …). 

- Les formes socials que s’estableixen (Bon dia, si us plau, gràcies, tinc hora per              

tallar-me els cabells, vull un pentinat recollit, …). 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

PLOU POC,  

PERÒ PEL QUE PLOU, 

PLOU PROU. 

 

 

 

  

 

 

  LA PRIMERA POMA ÉS VERDA. 

LA D’ABANS DE LA PICADA PER L’OCELL ÉS GROGA. 

LA D’ABANS DE L’ÚLTIMA ÉS GROGA. 

HI HA MÉS POMES VERDES QUE GROGUES. 

DE QUIN COLOR ÉS L’ÚLTIMA? 

 

 
 
 

 Solució: la següent setmana us la direm 

 

 

La solució a l’enigma de la setmana passada:  

A la imatge s’hi podia veure tant un CONILL com un ÀNEC. 

 



 
 
 
 
 

  

Vaixells de gel   

 

  

 

 

 

 

 

Aquest joc consisteix en fer una cursa de vaixells. Per confeccionar el vaixell necessitem fer               

glaçons. Mentre es congelen, fem una vela amb un tros de paper i la pintem. Quan els                 

glaçons estiguin gairebé gelats, hem d’afegir una canya, un bastonet, un pal,… on             

col·locarem la vela. Ara que ja tenim els vaixells, els posem a surar a la banyera, a una                  

galleda,… i bufem perquè el nostre arribi el primer.  

Si voleu podeu fer els glaçons de colors amb colorant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RECORDATORI!  
 

ÀREA D’APRENENTATGE  CORREU ELECTRÒNIC MESTR@ 

 
 
 

Àrea de comunicació i llenguatges  

Música (Miriam): msellares@escolamasiperera.cat 

Lorena: lroman@escolamasiperera.cat 

Anna: avalls@escolamasiperera.cat  

Meri: maguera@escolamasiperera.cat 

Anglès (Regina): rpinol@escolamasiperera.cat 

 
 

Àrea de descoberta d'un mateix i dels altres 

Lorena: lroman@escolamasiperera.cat 

Anna: avalls@escolamasiperera.cat 

Meri: maguera@escolamasiperera.cat 

Psicomotricitat (Jordi): jromeu@escolamasiperera.cat 

 
Àrea de descoberta de l'entorn 

 
 
 

Lorena: lroman@escolamasiperera.cat 

Anna: avalls@escolamasiperera.cat 

Meri: maguera@escolamasiperera.cat 
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