
 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ INFANTIL 

 
Curs: P5 
 
Data: 2 de juny de 2020 
 
Hola KOALES i LLEONS BLANCS, com esteu? 

Sembla que ara sí que ha arribat el bon temps, ja heu començat a fer activitats per                                 

remullar-vos una miqueta? Esperem que tots i totes estigueu bé. Ens encanta                       

continuar veient totes les activitats que aneu fent, però sobretot aquesta setmana                       

us volem donar les gràcies pel vídeo que heu fet les famílies: gràcies per ser-hi!. En                               

aquests moments en els que estem separats per pantalles i telèfons i on es fa tan                               

difícil tenir un feedback directe i veure’ns, ens omple d’orgull i tendresa que                         

estigueu contents i contentes amb la nostra tasca de docents.  

 

 

Mil gràcies a tots i a totes,  

ens ha arribat al cor!!! 
 

 

 

 

GAUDIU, JUGUEU, APRENEU I DIVERTIU-VOS MOLT!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Àrea d'aprenentatge: Àrea de comunicació i llenguatge 

Llenguatge verbal i escrit 

Descripció de l’activitat 

1. Lletres desaparegudes! 

Han desaparegut totes les lletres, ens ajudeu a posar-les? Heu d’escriure el nom de cada 

imatge. A dins de cada cercle hi heu de posar una lletra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Llenguatge plàstic 

Descripció de l’activitat 

1. Creem un Cola la bola 

Aquesta setmana us proposem que creeu un joc ben divertit i entretingut. 

Què necessiteu? 

● 1 tub de paper de vàter 

● 1 ampolla de plàstic 

● Cordill 

● Paper 

● Colors, retoladors, ceres,... 

● Cola, cinta adhesiva,... 

Com es fa? 

1. Talleu la part de dalt d’una ampolla de plàstic.  

Vigileu no fer-vos mal amb la part que acabeu de tallar de 

l’ampolla. Si ho preferiu podeu posar-hi una mica de cinta adhesiva perquè quedi 

més protegit.  

2. Decoreu com vulgueu el tub de paper de vàter. 

3. Enganxeu la part de dalt de l’ampolla al tub de paper de vàter de manera que la 

part del tap de l’ampolla us quedi a dins del tub de paper.  

4. Feu una bola amb paper. 

5. Enganxeu un extrem del cordill a la bola de paper i l’altre extrem al tub de paper 

de vàter. 

6. Ja podeu jugar: heu d’aconseguir que la bola de 

paper entri a l’ampolla! 

A continuació us deixem uns exemples! I recordeu 

enviar-nos una foto! 

 

 



 

Llengua anglesa 

Descripció de l’activitat 

       SHOPPING DAY! / DIA DE COMPRA! 

1. Read the fruits you should buy: / Llegiu les fruites que heu de comprar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. What can you buy?  

Look and circle from your basket the name of the fruits you have found. /  

Què podeu comprar?  

Mireu i encercleu de la vostra cistella els noms de les fruites que heu trobat. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Llenguatge musical 

Descripció de l’activitat 

1. Ballem la dansa:  davant, darrera.  

Aquesta setmana us proposo ballar una dansa per parelles i/o individual molt divertida. la              

Dansa es diu davant, darrera i és del Rah-mon Roma.          

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1470105__57_110709.mp3  

Si teniu una parella us col·loqueu un davant de l'altre i:  

Part A: 

Quan la cançó diu:  

Davant- darrera: Col·locar les mans davant i darrera el cos 

La dreta i l’esquerra: Picar amb la parella la dreta i després l’esquerra. 

Amunt, avall: Aixecar les mans amunt i abaixar-les 

https://www.espaibarcanova.cat/descargas/espai/1470105__57_110709.mp3


 

La dreta i l’esquerra: Picar amb la parella la dreta i després l’esquerra. 

Part B: 

Quan la cançó diu “la, la, la,…” cantar la cançó seguint la pulsació picant amb les mans.  

 

Si balleu la dansa individualment:  

Part A: 

Col·locats en rotllana, es fan els moviments que indica la cançó. 

Part B: 

Quan la cançó diu “la, la, la,…” cantar la cançó seguint la pulsació picant amb les mans.  

 

2. Ens inventem una dansa!  

Busqueu una cançó que us agradi i us inventeu una dansa/coreografia al vostre estil, fent               

els passos que us agradin!  

M’encantarà veure com balleu! Animeu-vos i envieu els vídeos al meu correu! 

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

Autonomia personal 

Descripció de l’activitat 

1. Hàbits de relació social i convivència 

Aquesta setmana us proposem que treballeu els hàbits de relació social i convivència i, 

per això, us volem recordar algunes consignes a tenir en compte:  

- Dirigir-se i contestar a l’adult amb respecte.  

- Saludar, donar les gràcies.  

- Saber mantenir una petita conversa, respectant els torns de paraula. 

- Compartir les coses.  



 

 Com els podeu ajudar?   

- Buscar el temps i l’espai adient perquè el nen/a pugui comunicar-se. 

- Que us vegin a vosaltres com el propi model a seguir.  

Esquema corporal 

Descripció de l’activitat 

1. La nostra mà 

Dibuixeu la vostra mà en un full. Poseu una de les vostres mans damunt un full i amb                  

l’altra aneu resseguint tot el seu contorn. Si us atreviu, també podeu intentar dibuixar-la              

sense resseguir-ne el contorn però vigileu de no deixar-vos cap dit! Quan hagueu acabat              

de resseguir el contorn, mireu-vos bé la mà i dibuixeu les parts de dins: les ungles, els                 

nusos i arrugues dels dits,...  

 

 

 

 

 

 

 

Ara anem a engegar el motor de la imaginació. Podeu pensar diferents maneres de              

col·locar les mans a l’hora de resseguir-les i crear diferents personatges, animals,... El             

que se us acudeixi! Després podeu pintar i decorar el personatge o animal que us hagi                

sortit, per a que quedi més divertit! Us en deixem alguns exemples: 



 

 

 

Psicomotricitat 

Descripció de l’activitat 

1. Fes el tren! 

La proposta d’aquesta setmana és d’orientació espacial. 

a) Pas 1: es posen diferents rotlles de papers de vàter separats  per l’espai. 

b) Pas 2: Els infants fent veure que són un tren han de donar la volta a cada rotlle de                   

paper de vàter, sense deixar-se’n cap. Un cop han acabat, tornen a la línia de               

sortida. 

c) Pas 3: han de senyalar quin és el rotlle de paper de vàter que s’ha rodejat 1r, quin                  

és el 2n, el 3r i així fins al final. 

L’activitat es farà diverses vegades, primer es comença amb 4 rotlles de papers de vàter i                

a poc a poc se n’afegeixen més (1 per partida). En cas que no es tinguin prous papers es                   

farà amb joguines.  

En cas que no es rodegin tots els rotlles de papers de vàter o no se sàpiga l’ordre s’haurà                   

de repetir. 



 

La segona proposta és de relaxació. Els infants s’han d’estirar amb una joguina i han de                

fer una massatge a la joguina. Després s’estiraran una estona amb els ulls tancats amb la                

joguina.  

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

Llenguatge matemàtic 

Descripció de l’activitat 

1. Quin número va abans i quin va després? 

Heu de posar el número que va abans i el número que va després del nombre del centre. 

 

 

 

Joc simbòlic 

Descripció de l’activitat 



 

1. L’escola 

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

el racó de la l’escola. 

Us proposem treballar: 

- Els rols socials implicats (el mestre / la mestra, l’alumne / l’alumna, el conserge /               

la conserge, …). 

- El vocabulari (la classe, les joguines, els llapis, la pissarra, el guix, els contes, ...). 

- Les formes socials que s’estableixen (Bon dia, si us plau, gràcies, quin dia és avui?               

avui farem una activitat de …, jugarem a …, … ). 

 

Descobrim 

Descripció de l’activitat 

1. Tres dibuixos en un! 

Aquesta setmana us proposem fer tres dibuixos idèntics només dibuixant una vegada.            

Com? Us ho expliquem a continuació: 

- Primer necessiteu un tub de paper de vàter o similar per fer de suport. 

- Al voltant del tub hi heu d’enganxar tres retoladors o colors de fusta amb cinta               

adhesiva, de manera que les puntes quedin una mica per fora del tub i ben               

alineades. 

 

 



 

 

- Llavors agafeu un full i podeu començar a dibuixar. Veieu com el mateix dibuix us               

surt igual i amb tres colors diferents? 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EMBARBUSSAMENT! 

 

NOU NOUS I UNA NOU SÓN DEU NOUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

EL VOSTRE NOM EN JEROGLÍFIC: els egipcis i altres civilitzacions feien servir imatges en              

comptes de lletres per escriure.  

Voleu saber com és el vostre nom en jeroglífic? doncs primer escriviu el vostre nom amb                

lletra de pal, i a sota de cada lletra i heu de dibuixar el símbol que li correspon.  

Envieu-nos el resultat!!! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La solució a l’enigma de la setmana passada: Un caramel. 

 



 
 

 
 
 
 

 

JOC:  FEM MÍMICA  

El joc consisteix en endevinar una paraula utilitzant moviments i expressions de la cara i el                

cos. Sense parlar ni fer soroll!  

En primer lloc, triarem una persona que l’anomenarem el mim. Mentre aquest fa mímica la               

resta de participants han d’endevinar la paraula què ha pensat el mim.  

Abans de començar s’ha de triar la temàtica de les paraules: animals, oficis, accions,              

esports,… La persona que encerti la paraula passa a ser el mim.    

 

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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