
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P5 
Setmana del 15 al 17 d’abril 
 

Activitats de 
comunicació 

- DITA: A L’ABRIL ORENETES MIL 
 

 NOM I COGNOMS:  
 DATA: DIMECRES, 15 D’ABRIL DE 2020 
 
            A L’ABRIL ORENETES MIL. 
 
                                   (DIBUIX) 

 
 

 
- Escriure la dita en un full, el nom i cognoms i la data. I fer un dibuix relacionat 

amb la dita. 
- Completar les següents dites amb una paraula que rimi. 

A L’ABRIL CADA GOTA VAL PER __________ 
A L’ABRIL NO ET TREGUIS NI UN ________. 

 

Lectura i 
escriptura 

- Escriure el menú del dinar o del sopar (de 2 o 3 dies) 
Exemple de com es pot fer: 
    

EL MEU MENÜ 
 

    DATA: 16-4-2020                      DATA:                               DATA:  
 
   1r PLAT                                      1r PLAT                            1r PLAT   
       ____________                         ____________                 ____________ 
 
   2n PLAT                                      2n PLAT                           2n PLAT  
      ____________                          ____________                 ____________       
 
   POSTRES                                    POSTRES                       POSTRES  
     ____________                           ____________                 ____________ 

 

 
*Recordeu que treballem amb lletra majúscula (la que diem també lletra de pal). 

Llenguatge 
matemàtic 

 
TREBALLAR LA NUMERACIÓ FINS AL VUIT 

- Cal quadres (paper o cartró, aprox 10x10 cm)I Escriure número i enganxar 
pinces segons número indicat, o col.locar taps o altre 
material. 
 
- Descompondre número 8: amb les 8 pinces, per 
exemple. Repartir-les en dos grups,  4+4, 5+3, 7+1 … 
Utilitzem  rotllos de cartró.  
 
 
NOTA: podeu utilitzar material de matemàtiques de P4 
(peces de diferents formes, els números, formes i    
pissarra d'imant) que us van entregar. 
 

Llenguatge 
musical 

 CANÇONS: 
-  L’hora de fer música: https://www.youtube.com/watch?v=UwZfD0rjeVk 

 
   Primavera: 

https://www.youtube.com/watch?v=UwZfD0rjeVk


- Musicograma la primavera Vivaldi: 
https://www.youtube.com/watch?v=l4Ad6pZ8vEQ 

- Primavera de Vivaldi (imatges): 
https://www.youtube.com/watch?v=bcN8dO-JmLE 

- Benvinguda primavera: 
 https://www.youtube.com/watch?v=43cRrFn5B5o 

- La primavera Damaris G: 
https://www.youtube.com/watch?v=K851gOYea1E 
 

Psicomotricitat  
Aquests dies us proposo un parell d’activitats que trobareu explicades aquí  
 

English songs Escoltem i cantem! 
 
Days of the Week Song: https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 
 
BONUS TRACK: Wash Your Hands Song: 
https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3 
 

Consciència 
fonològica 

RACÓ DEL BUF 
- Vídeo on la Carmen explica  l’activitat, cliclant a l’enllaç: 

https://youtu.be/bGDgDr9vsgY 
 
   - Fer una boleta amb paper i bufar, si pot ser amb una 
canyeta. 
 - Jugar amb un/a germà/ana, mare, pare…  
 - Fer un circuit amb plastilina o llana per controlar el buf. 
 
 
 

Si teniu algun dubte o voleu fer arribar fotografies o vídeos de l’activitat, podeu fer-
ho al correu electrònic: torrescarmen@ignasiiglesias.com 
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