
 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ INFANTIL 

 
Curs: P5 
 
Data: 16 de juny de 2020 
 
Hola KOALES i LLEONS BLANCS, com esteu? 

Ara sí que sí, el curs 2019-2020 s’acaba. Un curs que podríem dir atípic, però especial                               

per a tots i totes. Per alguns alumnes és el primer curs de l’escola, per altres és                                 

l’últim. Vosaltres acabeu una etapa, la d’educació infantil i començareu primària.                     

Alguns mestres, al setembre, estrenaven grup d’alumnes nou i d’altres començaven                     

emocionats per retrobar-se amb el grup del curs anterior. Ja veieu, per un motiu o                             

per un altre, el curs començava emocionant per a tots i totes. Poc ens podíem                             

imaginar que a mitjans de curs tot s’aturaria, el coronavirus ens ha capgirat les                           

nostres vides. Ens hem hagut de REINVENTAR veient-nos a través de pantalles,                       

trucant-nos i imaginant-nos els petons i les abraçades. Durant aquest temps, les i els                           

mestres de l’escola hem posat tot el nostre amor i cor perquè, malgrat la distància,                             

ens sentíssiu ben a prop. Sentíssiu que érem amb vosaltres, acompanyat-vos dia a                         

dia, ajudant-vos a que, malgrat tot, pugueu recordar aquesta etapa de les nostres                         

vides amb alguns somriures i moments entranyables i plens d’amor.  

 

Les propostes d’aquesta setmana són un xic diferents, són fresques i amb olor                         

d’estiu. Estan pensades per tots els alumnes de P3, P4 i P5.  

Tots aquests PETONS i ABRAÇADES que ens hem hagut 

d’imaginar, ens els guardem en una de les capsetes del 

nostre cor perquè quan en tinguem l’oportunitat, 

ens els DONAREM!  US ESTIMEM!!! 

 
 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Àrea de comunicació i llenguatge 

Llenguatge verbal i escrit 

Descripció de l’activitat 

1. Jeroglífic! 

Aquesta setmana nosaltres us hem escrit un jeroglífic! Sabreu desxifrar-lo seguint el            

codi? A l’hora d’escriure i llegir el missatge, si ho necessiteu, demaneu ajuda als pares! 

CODi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MiSSATGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Llengua anglesa 

Descripció de l’activitat 

      IT’S TIME TO SAY… GOODBYE! / ÉS HORA DE DIR… ADÉU! 

1. Listen the goodbye song! / Escolteu la cançó de l’adéu! 

       https://www.youtube.com/watch?v=2O975ewRT7Q 

2. Say “Goodbye” to your friends/teachers/school or parrot and send me          

a photo. / Digueu “Adéu” als vostres amics/mestres/escola o lloro i envieu-me            

una foto! 

- Draw your hand and write inside. / Dibuixeu una mà i escriviu a dins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GOODBYE SENTENCES / FRASES PER DIR ADÉU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2O975ewRT7Q


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PARROT I JO, LA REGINA, DESITGEM QUE HAGUEU GAUDIT DE LES 

ACTIVITATS D’ANGLÈS I ESPEREM PODER VEURE-US BEN AVIAT!  

UNA ABRAÇADA GEGANT! 

BON ESTIU!!! 

Llenguatge musical 

Descripció de l’activitat 

1. Cantem!  

I com ja és tradició, quan acabem el curs cantem la cançó “d’Adéu companys” tota               

l’escola. Aquest cop és una mica diferent ja que no podem compartir aquest moment, tot               

i així us animo a que la canteu a casa l’últim dia de curs imaginant que sou a l’escola i que                     

la cantem tots i totes junts/es.  

 

 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tots-adeu-companys/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tots-adeu-companys/


 

Adéu, companys, que avui marxeu, 

sigueu feliços,sigueu feliços. 

Adéu, companys, que avui marxeu,esperem que no ens oblideu. 

Aquí sempre tindreu, com vosaltres sabeu, les portes de l’escola obertes.  Aquí sempre 

tindreu, com ja imagineu, records que mai oblidareu. 

Adéu, companys, que avui marxeu, 

sigueu feliços,sigueu feliços. 

Adéu, companys, que avui marxeu,esperem que no ens oblideu. 

ADÉU! 

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

Autonomia personal 

Descripció de l’activitat 

1. Les joguines ben netes 

De tant jugar-hi les joguines acaben embrutant-se i cal         

netejar-les de tant en tant. Ara que venen dies de calor           

podem aprofitar per netejar les joguines i així, si ens          

mullem ens refrescarà una miqueta.  

Vinga animeu-vos! Agafeu un recipient gran (gibrell,       

palangana, banyera de les nines, etc.) i ompliu-lo d’aigua. Després hi afegiu una mica de               

sabó i amb una esponja o fregall podeu començar a netejar les vostres joguines.  

Psicomotricitat 

Descripció de l’activitat 

1. Els equilibris divertits! 

La proposta d’aquesta setmana es tracta de realitzar diferents equilibris d’una manera            

original. 

Es pot fer servir l’espai que es vulgui, amb la condició que aquest ha de tenir rajoles i                  



 

s’han de diferenciar molt bé.  S’aniran dient les següents instruccions: 

-Posa un peu a cada rajola. 

-Ara alça un peu i aguanta’t. 

-Posa els 2 peus i les 2 mans en 4 rajoles diferents.  

-Ara alça un peu i t’has de mantenir en equilibri. 

-Posa’t assentat/da a terra. Ara aixeca els braços i les cames aguantant-se només amb el               

cul. 

-Ara has de tocar a terra amb el cap, una mà i un peu. 

-Fes el mateix però amb l’altra mà i peu. 

-Posa els peus en una sola rajola i les mans a les rajoles del costat. Quan ho hagis fet has                    

d’estirar un peu cap endarrere i aguantar-se. 

-Ara posa una mà sobre el cap i els peus de puntetes. Sense perdre la posició, l’altra mà                  

es toca el peu. 

-Ara fes el mateix que abans, però enlloc de fer-ho de puntetes, s’ha de provar amb els                 

talons. 

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

Llenguatge matemàtic i llenguatge plàstic 

Descripció de l’activitat 

1. Un memory ben fresc! 

Aquesta setmana us proposem fer una activitat 2 en 1. És a dir, una activitat que primer                 

és de plàstica però que després us servirà per a fer l’activitat de matemàtiques.  

1. El primer pas consisteix en dibuixar 12 gelats. Us deixem un exemple per si el               

voleu utilitzar de model. 

2. A continuació, heu de fer parelles amb els 12 gelats.          

Quantes parelles us surten? 

3. Ara heu d’escollir un disseny per a cada parella de gelats.           

Per tant heu de pintar els dos gelats de la parella iguals.            

Però ull! només per un costat del gelat, per l’altre costat           

tots els gelats han de ser blancs o d’un mateix color. 



 

4. Ara que ja teniu els 12 gelats pintats per parelles ja podeu jugar al memory. Sabeu                

com es juga? 

- Primer de tot poseu tots els gelats cap per avall, és a dir, que veieu el                

costat del gelat en la que tots són del mateix color. 

- A continuació, el primer jugador gira dos gelats i comprova si són iguals o              

no. Si són la mateixa parella us quedeu els gelats, si no són iguals heu de                

tornar a donar el tomb als gelats i deixar-los on eren. El següent jugador fa               

el mateix i així fins que s’acabin els gelats. Quan acabeu haureu de             

comptar: 

Quants gelats té cada jugador? Quantes parelles són? Qui en té més? Qui en té               

menys?  

Aquí teniu un parell d’exemples: 

   

2. La càpsula del temps 

Aquesta setmana us proposem una activitat molt nostàlgica per fer amb tota la vostra              

família: una càpsula del temps. 

Una càpsula del temps és un recipient en el qual hi posem objectes que ens permeten                

viatjar al passat a través dels records i així poder reviure la nostra història. 

Què necessitem?  



 

- Un recipient suficientment gran per posar els objectes, per exemple: una caixa de             

sabates, una bossa ben xula, un cofre, una carmanyola,… 

- Objectes importants i significatius per a nosaltres, per exemple: una joguina           

antiga, una carta, un dibuix, una fotografia, un desig… En definitiva objectes que              

ens aportin bon record. 

 

 

- Documentació en la qual quedi reflectida informació com, per exemple, el nom            

dels tripulants de la càpsula, el dia que es va fer la càpsula, els gustos particulars,                

el dia que es podrà tornar a obrir la càpsula,… Tota aquella informació que              

vosaltres creieu convenient. Us deixo un exemple de full de documentació: 

 



 

Un cop ho tingueu tot a dins de la càpsula del temps, l’únic que heu de fer és guardar-la                   

en algun lloc secret que només coneguin els membres de la tripulació i … esperar amb                

paciència a què arribi el dia de tornar-la a obrir i recordar la vostra història. 

 
QUE TINGUEU UN BON VIATGE! 

 

 

 

 

 

L’EMBARBUSSAMENT! 

 

A MI SI QUE RE MI FA  

QUE FACI SOL. 

 



 
 

 

 
Aquesta setmana els personatges de l’escola us porten l’últim enigma i es volen acomiadar 

de vosaltres, tots menys un que li ha agafat vergonya.  

Per resoldre l’enigma llegiu cada pista i aneu ratllant o assenyalant  el personatge a la 

graella. Qui falti per dir adéu és la solució!  

 

- Us diuen adéu la parella més alta i gran de l’escola. 

- Us diu  adéu el capgròs més musical  que ve per Santa Cecília. 

- Us diu adéu el mussol que sempre està a la biblioteca llegint. 

- Us diu adéu el Capità que us recomana menjar  sa i saludable. 

- Us diu adéu la marieta que sempre ens fa pensar i filosofar. 

- Us diu adéu l’encarregat de recollir les piles a l’escola. 

                       QUI FALTA PER DIR ADÉU?                                                   SOLUCIÓ: LA MICA  

 
La solució a l’enigma de la setmana passada: el tigre. 



 
 

 

 
QUE L’AIGUA NO CAIGUI! 

Per acabar us proposem un joc ben divertit i refrescant pels dies que apreta la calor! 

Per jugar a aquest joc es necessiten recipients petits d’algun material que no es trenqui si                

cau a terra com per exemple gots o bols de plàstic.  

Es tracta de fer una fila índia entre els membres de la família. El primer de la fila ha de tenir                     

el seu got o bol ple d’aigua. Sense girar-se (donant l’esquena) ha d’abocar l’aigua, per               

damunt del seu propi cap, al got de la persona que té al darrera. El de darrera ha d’intentar                   

que tota l’aigua li caigui dins el got o bol. I així successivament fins que l’aigua arribi al got o                    

bol de l’últim de la fila.  

Alerta! Pot ser que us mulleu força! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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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