
 

PROPOSTES D’ACTIVITATS PER P5 

 
Hola Fotografies i Gira-sols!!! Com esteu? Nosaltres us trobem molt a faltar! Dintre 

de poc tornarem a estar tots/es junts/es a l’escola però mentrestant, com sabem que 

us agrada molt treballar, us deixem unes recomanacions per anar fent aquests dies 

(recordeu que ja som grans i que les feinetes han de ser molt boniques i polides): 

1.Llegir paraules (lletra de PAL) 

 

2.Mirar contes (aquell que porten de l’escola i d’altres, poden dedicar una 

estoneta al dia a la lectura) 

 

3.Fer sumes (ex: 2+1=, 3+2=, 5+0=) 

https://clic.xtec.cat/projects/matesinf/jclic.js/index.html 

 

4.Grafisme             ______________________________→ 

 

5.Repassar la grafia dels números (fins el 8) 

https://clic.xtec.cat/projects/desco/jclic.js/index.html 

 

6.Treballar la quantitat (Fins el 8: comptar objectes, ninos, boletes, ...) 

 

7.Escriure el Nom i el Cognom 

 

8.Retallar i fer manualitats amb material reciclat 

 

9.Dibuixar la figura humana: poden fer un diari on dibuixin allò que fan, 

escriure alguna paraula, la data... 

 

10.Pintar dibuixos amb els colors adequats i omplint completament els espais 

 

11.Fer càlcul mental (ex: Si la Maria té 4 globus i se li peta 1, quants li 

queden? 

 

12.Fer sèries de 3 elements 

 
 
13.Fer seqüències temporals: 

 

14.Fer sudokus infantils: 

https://clic.xtec.cat/projects/sudoku2/jclic.js/index.html 

 

15.Repassar les figures geomètriques planes (cercle, quadrat, triangle i 

rectangle) i amb volum (esfera, cilindre, prisma, cub i piràmide).  

 

https://clic.xtec.cat/projects/matesinf/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/desco/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/sudoku2/jclic.js/index.html


 

16. Jocs de taula en família (es treballen moltes coses: concentració, 

observació, atenció, normes, respecte torn…), Jugar molt amb les joguines i 

recollir-les, col·laborar en tasques domèstiques, cuinar...  

 

17.Podeu parlar d’emocions, dels valors,...a través dels contes que tingueu a 

casa o bé alguns curts que tracten tots aquests aspectes com ara: El puente, 

El valor de la empatía,  La oveja pelada,... 

 

18. Llengua anglesa: Si voleu, podeu veure alguns d’aquests vídeos: 

Hello song: https://youtu.be/tVlcKp3bWH8 

How’s the weather? https://youtu.be/rD6FRDd9Hew 

The shape song 1: https://youtu.be/TJhfl5vdxp4 

The shape song 2: https://youtu.be/03pyY9C2Pm8 

Alphabet transport: https://youtu.be/zWss7p8DjVU 

Activitats digitals: 

 

- Jugar a Jclics. Si busqueu jclic a google busqueu infantil i l’àrea a treballar us 

sortiran un munt d’activitats que podran fer amb certa autonomia a 

l’ordinador, tablet... 

- Visitar la pàgina Edu365 http://www.edu365.cat 

- Jocs infantils (laberints, puzzles…) https://www.juegosinfantilespum.com/ 

 

Llenguatge Musical:  

1.Durant aquests dies a casa és important que seguim escoltant les cançons 

de LA FÀBRICA DE COLORS. Teniu l’enllaç a una carpeta on els podeu trobar tots 

i, sinó els enllaços a youtube. De moment, les cançons treballades són: LA 

FÀBRICA DE COLORS, EL MÓN AL REVÉS, EL BOSC DE COLORS i  FOSC.  

 

2.Us proposo també que busqueu estones per ballar i moure’us. Us poden 

ajudar els vídeos del JUST DANCE KIDS o Gonoodle que podeu trobar penjats a 

youtube o inventar-vos vosaltres mateixos una coreografia.  

 

“The Penguins” us faran ballar al ritme de Reggea amb cançons que us sonaran. 

També pot ser molt divertit fer desfilades disfressats i pintats al ritme de la música! 

 

I SI VOLEU FEINETES PER IMPRIMIR... 
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