
 
 

PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES   

 

 SETMANA DEL 25 DE MAIG AL 29 DE MAIG                              NIVELL: P-5 
 

   ÀREA  DESENVOLUPAMENT  RETOR
N AL 

TUTOR 

DILLUNS  Tasca 1 

 

 

PSICOMOTRICITAT 

JOC  DE  MANS 

Al ritme de cançons treballaràs la      
psicomotricitat. Picant de mans podràs fer infinitat       
de ritmes diferents. Concentra’t en coordinar les       
mans, ja veuràs què divertit! 

CantaJuego - Chocolate - YouTube 

Capgrossos - Joc de mans amb la cançó "Jo sé          
una cançó" - YouTube 

JOC DE PICAR DE MANS - YouTube 

 

Tasca 2  MESURA 

Què et sembla si avui mesurem amb diferents        
parts dels cos diferents objectes de casa? 

Pots fer servir les teves mans, els peus o fins i tot            
estirar-te a terrar i fer servir tot el cos. Pots          
dibuixar la teva ma o el teu peu per ajudar-te a           

 

https://www.youtube.com/watch?v=tWhNIB6CDA0
https://www.youtube.com/watch?v=sKKWszU8LF8
https://www.youtube.com/watch?v=sKKWszU8LF8
https://www.youtube.com/watch?v=k9X29NprycQ


 
 

mesurar els diferents objectes.    

 

Després has de decidir quins objectes voldràs        
mesurar. Amb l’ajuda dels pares pots fer un        
quadre com aquest per apuntar quant penses que        
mesurarà cada objecte i quant mesura realment.       

 

També ho poden fer els pares o germans per          
veure qui ha necessitat més mans o peus.  

Aquí et deixem un vídeo on t’ho expliquem més         
detalladament. 

https://drive.google.com/file/d/1DolWMLUMfJL5A
OwZXxQlsy8xQ8B3iKeG/view?usp=sharing 

 

DIMARTS  Tasca 3  ANGLÈS 
FEELINGS AND EMOTIONS 

-Escoltem i cantem: Feelings and emotions 

https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w

8 

-Escoltem el conte: Glad monster, sad monster 

https://www.youtube.com/watch?v=p2ogleIiZV0 

- Ara davant del mirall  imita les cares del 
MONSTER (monstre) segons com es sent. 

 

https://drive.google.com/file/d/1DolWMLUMfJL5AOwZXxQlsy8xQ8B3iKeG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DolWMLUMfJL5AOwZXxQlsy8xQ8B3iKeG/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8
https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8
https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8
https://www.youtube.com/watch?v=p2ogleIiZV0
https://www.youtube.com/watch?v=p2ogleIiZV0


 
 

Tasca 4  PLÀSTICA ( RETALLAR) 

Durant el confinament hem passat molt de temps        
amb les nostres famílies. Per això volem que        
t’animis a fer un dibuix de la teva família per a què            
sàpiguen quant els estimes. Si voleu també       
podeu fer una foto de tota la família per tenir un           
altre record. 

 

Mira com ho hem fet nosaltres : 

https://drive.google.com/file/d/1wsqeTdeEf0w6s1c
PLOTVo4JDQkktKX67/view?usp=sharing 

 

 

DIMECRES  Tasca 5 
PSICOMOTRICITAT 

YOGA para niños - Las posturas de los animales  
https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog
&list=PLBal9AttAE0trW71zxDCcoo4mA0Si5B_n&i
ndex=7 
 
OPCIÓ SIEI - Psicomotricitat fina -  
Enfilem macarrons 
 
Després en podeu fer collarets i polseres. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1wsqeTdeEf0w6s1cPLOTVo4JDQkktKX67/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wsqeTdeEf0w6s1cPLOTVo4JDQkktKX67/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog&list=PLBal9AttAE0trW71zxDCcoo4mA0Si5B_n&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog&list=PLBal9AttAE0trW71zxDCcoo4mA0Si5B_n&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog&list=PLBal9AttAE0trW71zxDCcoo4mA0Si5B_n&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=YxL1k399-nU


 
 

Tasca 6 
LECTO  

OPCIÓ 1 

Juguem a, QUI ÉS QUI?. LLegeix a poc a poc les 
següents pistes, intentant que sigui una lectura 
entenedora,  i endevina  el nom  dels diferents nen i
nenes.

 

 

https://drive.google.com/file/d/1RPXn2G4Al2Qlk9ca
43ZQLg1LCkMKup7/view?usp=sharing 

I si no teniu impresora, no cal, llegeix des de la 
pantalla i  escriu en un paper en número amb el 
nom corresponent. 

 OPCIÓ 2 

Encercla la paraula correcta.

 

https://drive.google.com/file/d/13qDR32W3-C82oJhi
RG4ASREMqgoT0eG/view?usp=sharing 

 

 

 

Activitat 

retornable 

amb vídeo 

o foto 

https://drive.google.com/file/d/1RPXn2G4Al2Qlk9cal43ZQLg1LCkMKup7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RPXn2G4Al2Qlk9cal43ZQLg1LCkMKup7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13qDR32W3-C82oJhinRG4ASREMqgoT0eG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13qDR32W3-C82oJhinRG4ASREMqgoT0eG/view?usp=sharing


 
 

Recordeu que les paraules us poden servir  com 
model per fer petits dictats. 

 

DIJOUS  Tasca 7 
CONTE :  LA GRANOTA ASSEDEGADA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HVFMm_b
4MrM 

Escolta el conte amb atenció i mira quines        
manualitats més boniques i divertides que fan dels        
diferents animals que surten al conte. I ara pensa         
una mica; saps on és Australia? 

 Coneixes com són aquests animals en la realitat? 

GRANOTA, CANGUR, RAP PENAT, EMÚ,     
ANGUILA, KIWI  

Què et sembla si investigues una mica i aprens          
curiositats sobre aquest país?  

 

Tasca 8 
MÚSICA 
 

CANÇÓ “SÓC UN MICO” 

 
 
Per aquesta setmana us proposo una cançó molt        
divertida que es diu “Sóc un mico”. N’heu vist mai          

 

https://www.youtube.com/watch?v=HVFMm_b4MrM
https://www.youtube.com/watch?v=HVFMm_b4MrM


 
 

algun de mico? Primer escolteu-la molt bé un        
parell de vegades, amb orelles ben obertes i        
sense cantar-la encara! Fixeu-vos bé en la lletra i         
el que diu i també en els moviments que fan els           
cantants! A la tercera vegada, ja la podeu provar         
de cantar i ballar, imitant els gestos, i els sons          
amb la veu! Vinga a cantar i a ballar, som-hi!!! 
I una pregunta: sabeu com es diu l’instrument        
que toca el mico? I de quina família, ho         
recordeu? De la família dels instruments de       
corda, de la família dels instruments de vent o         
de la de percussió? A veure qui ho endevina!!! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NJSDfeWP
9Wc 
 
Aquí us deixo la lletra per aprendre-la i        
poder-la cantar molt bé! 
 
https://drive.google.com/file/d/1xCX2hwbMYifa
FxeKqlDo9C-2zPdbvEQV/view?usp=sharing 
 
 

DIVENDRES  Tasca 9 
EXPERIMENT 
Et proposem una manera diferent d’unflar un       
globus. Tot el que necessites és: una: ampolla        
buida, vinagre, bicarbonat, un embut i globus. I…        
màgia! 

★QUÈ PASSA QUAN BARREGEM    
BICARBONAT  DE  SODI  AMB  VINAGRE? 

 

Tasca 10  GRAFISME 

A l’escola vam començar a fer els nostres noms         
amb lletra lligada. Avui et proposem fer una        
pissarra casolana per practicar els moviments      
necessaris per fer la lletra lligada.  

Aquí us deixem un vídeo perquè vegeu com fer-la 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NJSDfeWP9Wc
https://www.youtube.com/watch?v=NJSDfeWP9Wc
https://drive.google.com/file/d/1xCX2hwbMYifaFxeKqlDo9C-2zPdbvEQV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xCX2hwbMYifaFxeKqlDo9C-2zPdbvEQV/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=c9jwHBKRIco
https://www.youtube.com/watch?v=c9jwHBKRIco


 
 

https://drive.google.com/open?id=15BnZi6yD9wj
HGROWUVNIyydn4KyJRu9e 
 
També us proposem, diferents exercicis per a  
poder començar a treballar.  
https://drive.google.com/file/d/13N7WR45OF8VGPN
QyrYc2T8N8lU0iyDL4/view?usp=sharing 
 
 

 
 

https://drive.google.com/open?id=15BnZi6yD9wjHGROWUVNIyydn4KyJRu9e
https://drive.google.com/open?id=15BnZi6yD9wjHGROWUVNIyydn4KyJRu9e
https://drive.google.com/file/d/13N7WR45OF8VGPNQyrYc2T8N8lU0iyDL4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13N7WR45OF8VGPNQyrYc2T8N8lU0iyDL4/view?usp=sharing

