
 
 

PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES   

 

 SETMANA DEL 18 DE MAIG AL 22 DE MAIG                                      NIVELL: P-5 
 

   ÀREA  DESENVOLUPAMENT 
RETOR
N AL 
TUTOR 

DILLUNS  Tasca 1 

 

 

PSICOMOTRICITAT 

AVUI  JUGAREM  AMB  GLOBUS! 
1 - No  deixem  que  el  globus  caigui. 
2 - Tocs  alternatius. 
3 - Tocs  amb  el  cap. 
4 - Tocs  asseguts  a  terra. 
5 - Tocs  amb  els  peus. 
6 - Tennis  per  parelles  asseguts. 
7 - Flexions  de  toc  amb  globus. 
8 - Passar  el  globus  per  sobre  el  cap. 
9 - Passar  el  globus  al  costat. 
10 - Ens  passem  el  globus  amb  els  peus. 
11 - Juguem  a  bales  amb  el  globus. 
12 - Paracaigudes  i  globus. 

https://www.youtube.com/watch?v=7UyNVUYVvx0 

* Si no es té globus quasi totes les activitats es           
poden fer amb una pilota (també de platja), un         
peluix... 

 

Tasca 2  GRAFIA-QUANTITAT 

QUANT CABELLS TÉ? 

Avui et proposem treballar una mica els números. I per          
fer-ho d’una manera més divertida hem preparat una        
activitat on li has de colocar cabells a un nino que           
prèviament hauràs de dibuixar. També necessitarem un       
dau, unes targetes amb números i agulles d’estendre la         
roba que faran de cabells. Si ho vols fer una mica més            
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https://www.youtube.com/watch?v=7UyNVUYVvx0


 
 

difícil a les targetes també pots escriure sumes i colocar          
tantes agulles com indiqui la suma 

                       

        

Aquí et deixem un vídeo perquè veguis com ho pots fer. 

https://drive.google.com/file/d/17kTdZ4pt-CMVebQKe
uFXcL8CL_nzE28n/view 

 

PROPOSTA SIEI -  

Busquem el nombre de gomes que falten i de quin color           
hauran de ser... 

             

 

… i aquí?  

https://drive.google.com/file/d/17kTdZ4pt-CMVebQKeuFXcL8CL_nzE28n/view
https://drive.google.com/file/d/17kTdZ4pt-CMVebQKeuFXcL8CL_nzE28n/view


 
 

            

DIMARTS  Tasca 3  ANGLÈS 
-Escoltem i cantem: Hello, hello how are you?        
https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs 

-Escoltem i cantem: Are you hungry?      
https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0 

-Escoltem i cantem: Do you like...?      
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 

-Dibuixem i pintem: Quin és el teu menjar preferit?         
(what’s your favourite food?). Pots dibuixar-ne més d’un        
de menjar preferit! Si ha sortit a les cançons... recorda          
com es diu aquest menjar en anglès. 

Ah! Recorda també que al conte The Very Hungry         
Caterpillar també hi sortia tot el que es menjava el          
caterpillar.  

 

Tasca 4  PLÀSTICA 

Avui et proposem fer creacions artístiques amb escuma        
d’afaitar. 

També necessites una mica de pintura o colorant        
alimentari , veuràs que divertit !!  

  
https://www.youtube.com/watch?v=RuyCnz0-VC4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs
https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs
https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0
https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=RuyCnz0-VC4


 
 

 

DIMECRES  Tasca 5 
PSICOMOTRICITAT 

FEM UNA MICA DE ZUMBA!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=gbF1NP3LLkE 
"Sofia" (Zumba® Kids Choreography) 

 

Tasca 6 
BUSCA LA PARAULA AMAGADA 

Per buscar la paraula amagada, has de tenir  les  

orelles ben  obertes i  estar molt atent.  Endevina qui 

és el so per el que comencen tots els objectes de            
mateixa filera però té molt de cuidado perquè pot  

haver-hi alguna trampa amagada. Estàs disposat a jugar? 

                          

Clica a l’enllaç si ho vols veure una mica més gran. 

https://drive.google.com/file/d/1UjccCDb8n8BeZ5uJB8KjD3
F4ZCzI_4ei/view?usp=sharing 

Aquesta tabla també us pot servir per fer petits dictats,una 

filera cada dia, segur que surten molt bé. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gbF1NP3LLkE
https://drive.google.com/file/d/1UjccCDb8n8BeZ5uJB8KjD3F4ZCzI_4ei/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UjccCDb8n8BeZ5uJB8KjD3F4ZCzI_4ei/view?usp=sharing


 
 

DIJOUS  Tasca 7 
CONTE 

I la teva casa, Tomasa? Escolta el conte amb atenció i           
desprès , busca totes les rimes que s’amaguen al conte,          
segur que trobes unes quantes. Per la primera et donem          
una pista, llegeix i escriu el títol de conte i trobaràs una. 

     https://youtu.be/1CASeJYTy9o  

                                

 

Tasca 8 
MÚSICA 
Contradansa de Beethoven 

                              
Recordeu que a classe de música vam parlar que aquest          
any era l’any dedicat al gran compositor i geni de la           
música Beethoven? Avui, doncs, el recordarem: 
https://www.youtube.com/watch?v=A-Vg9bjM-OY 
 
Tot seguit farem una dansa molt bonica i divertida amb          
una de les seves obres musicals. Primer de tot         
l’escoltarem (no la ballarem encara) i ens fixarem molt bé          
en els moviments que fa la mestra amb el cos, tot           
seguint el ritme de la música. A continuació, ja la podreu           
tornar a posar i, aquest cop sí, ja la podreu ballar! 
https://www.youtube.com/watch?v=Hooeo1DXX3A 
 
Escoltem l’Himne a l’alegria, de la Novena Simfonia        
de Beethoven 
Per acabar escoltarem una de les obres més boniques i          
importants de Beethoven, que tracta sobre com de bonic         
seria que tota la humanitat visqués unida i en pau. 
https://www.youtube.com/watch?v=-NXd3SOCKjA 

 

https://youtu.be/1CASeJYTy9o
https://www.youtube.com/watch?v=A-Vg9bjM-OY
https://www.youtube.com/watch?v=Hooeo1DXX3A
https://www.youtube.com/watch?v=-NXd3SOCKjA


 
 

En acabar pots fer un dibuix sobre com t’has sentit, o           
què t’has imaginat mentre escoltaves aquesta música. 

                               

DIVENDRES  Tasca 9  EXPERIMENT 

RENTAR-SE LES MANS AMB GUANTS I ELS ULLS        
TAPATS. QUAN ES POSI EL SABÓ S’HA D’AFEGIR        
UNA MICA DE PINTURA O UN COLORANT. 

  

★ https://www.youtube.com/watch?v=y0a3FYZFwvE 
Instructivo para un correcto lavado de manos 

★ https://www.youtube.com/watch?v=jrYxy5TjlXU 
Com rentar-se bé les mans - InfoK 

  

Tasca 
10 

JOC BUFAR 

Que et sembla si practiques una mica el buf? A          
continuació et deixem un vídeo per bufar mentre jugues.  

https://youtu.be/wFCdCRx_IPs 
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