
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P5 

Setmana del 20 al 24 d’abril 

 

 
Activitats de 

comunicació 

CONTE 

- Aquesta setmana en motiu de que el 23 d’abril és St Jordi us volem 

explicar un conte. Sabeu quin és? 

Clicar l’enllaç i el podreu escoltar i veure: https://youtu.be/_wDLEKeWyMY 

 
 

- Aquí teniu un enllaç per poder veure i fer activitats de la Llegenda de Sant 

Jordi. 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/jordi/index.htm 

Lectura i 

escriptura 

-  De la llegenda de Sant Jordi dibuixar el que més us ha agrada i escriure 

una frase. 

 
NOM I COGNOM:    

DATA:    

 
LA LLEGENDA DE SANT JORDI 

(DIBUIX) 

 
Escriure una frase , per exemple: El cavaller Jordi regala una 

rosa 

 
 

- Fer un llistat dels personatges que surten, a ser possible sense model 

(escriptura natural). 

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

 

 

Descoberta 

entorn i 

llenguatge 

matemàtic 

 
ESTEM JA A LA PRIMAVERA I PLANTEM 

- Posar llenties/cigrons/… o altres llavors, en un pot amb cotó fluix mullat i 

anar dibuixant els canvis que hi veuen un cop a la setmana 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMANACIÓ: 

- Treball de la numeració fins el vuit: traç, relacionar quantitat amb 

número, descomposar manipulant pinces o altre material com setmana 

passada. 

DATA: DATA: DATA: DATA: 

    

https://youtu.be/_wDLEKeWyMY
http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/jordi/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/jordi/index.htm


Activitats de joc 

i manipulatives 

MANUALITAT DE SANT JORDI 

- Fer una rosa amb diferents materials: dibuixada, plastilina, diferents papers, 

oueres... 

Un exemple de com fer una rosa amb paper de WC en següent enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=gk4qY61AzvE 

I si la voleu fer amb plastilina i no en teniu podeu fer plastilina cassolana. Us 

cal :2 mesures de farina (pot iogurt, per exemple), 1 mesura de sal (quan més 

fina millor), oli vegetal(4 culleradetes, de girasol), 1 mesura d’aigua i colorant 

alimentari (opcional) 
Com fer plastilina casolana?https://www.socpetit.cat/fem-plastilina-casolana/ 

 
 

 

  

 
 
 

Llenguatge 

musical 

CANÇONS: 

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

 
Sant Jordi: 

- Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac: 

https://www.youtube.com/watch?v=vDOzjj7Hox8 

- Sant Jordi, Damaris G: https://www.youtube.com/watch?v=-4wkoJ_ekBE 

- Sant Jordi, vine aviat!El pot petit: 

https://www.youtube.com/watch?v= 3Vi2xA6Q 

- Drac ferotge: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ri9sypwj4h4&list=PL0nsddbpK-l6lj4 

gVmdFnHHTDQE0wSDIR&index=6 

 
Continuem amb la Primavera: 

- Primavera de Vivaldi (imatges): 

https://www.youtube.com/watch?v=bcN8dO-JmLE 

- La primavera Damaris G: 

https://www.youtube.com/watch?v=K851gOYea1E 
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Psicomotricitat  
Aquesta setmana us proposo que jugueu a representar personatges de la llegenda 

de Sant Jordi en família. Podeu ser el cavaller, la princesa, el rei, la reina, el drac, 

les persones del poble, els animals... 

Agafeu roba que teniu per casa i jugueu una estona. Us podeu posar una tela per 

ser la princesa, fer una espasa de cartró pel cavaller, un pal d’escombra pel cavall, 

el drac amb algun jersei gros...segur que podeu fer coses ben senzilles però molt 

divertides. 

Si us animeu a compartir les fotos o petits vídeos al Telegram o a instagram, tots us 

podrem veure. 

Espero que us divertiu jugant amb la família! 

English songs Story time: George and the Dragon 

https://www.youtube.com/watch?v=RqBn08RywaE 

Consciència 

fonològica 

Joc comença per.. Aquí teniu un vídeo on s’explica l’activitat: 

https://youtu.be/OpCZR21iYk8 

 
Podeu fer unes lletres i jugar a classificar coses que trobeu per casa i que 

comencen per… Podeu començar amb la lletra del vostre nom, després podeu fer 

les vocals i si us animeu podeu fer servir tot l’abecedari! Us deixo un vídeo per 

escoltar com sonen les lletres de l’abecedari: 

 
● Abecedari fonètic: https://youtu.be/uvrdzQwLhHc 
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