
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P4 
Setmana de l’11 al 17 de maig 
 

Activitats de 
comunicació 

 

    CONTE 
 
❖ L’ELMER: https://youtu.be/8VixFVPA7oU 

 
 
 

❖ Escriure el títol del conte, nom i cognom, data i un dibuix. 
 
NOM I COGNOM: ____________________________ 
DATA: __________________________________ 

 
TÍTOL 

 
(DIBUIX) 

 
❖ Recomanem buscar estonetes per reforçar el vocabulari en català (mirar          

dibuixos, mirar contes en català..) 
 

Lectura i 
escriptura de 

❖    DITA MES DE MAIG 
 
NOM I COGNOM: ________________________ 
DATA: _________________________________ 

 
AL MAIG, CADA DIA UN RAIG. 

 
 

(DIBUIX) 
 

❖ CONFEGIR PARAULES: Com que estem a la primavera podem confegir els 
noms d’algunes flors. 

 
GERANI, ROSA, TULIPA, MARGARIDA, ROSELLA, CLAVELL, LLIRI 
  
 

  
 
 
 

 

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

https://youtu.be/8VixFVPA7oU


 
Consciència 
fonològica 

 

 
Racó del buf. Joc: Cursa de cucs 
 
Us proposo un repte familiar: us animeu a fer una cursa de cucs? Es tracta d’una 
activitat molt senzilla, només necessiteu una mica de paper i una canyeta. Ah… i una 
cosa molt important: UNA BONA BUFERA per convertir-vos en SUPERBUFADORS!!! 
 

 
 

Aquí teniu un tutorial per fer els cucs: https://youtu.be/masXI2h3qt0 
 

English  Story time: Elmer the elephant 
https://www.youtube.com/watch?v=vZlNp-8zOgk 
 
 
Let’s sing along! I can sing a rainbow 
https://www.youtube.com/watch?v=Gvjn-Se37Os 
 
 

Llenguatge 
matemàtic 

❖ Un cop hagueu vist el conte de l’Elmer, podeu fer les activitats següents, on 
es treballen els colors: JClic: 
https://clic.xtec.cat/projects/colors3/jclic.js/index.html 

❖ Fem sèries de 2, 3 o 4 colors. 
 

 
 

❖ CÀLCUL MENTAL. Us proposem cada dia dedicar una estoneta a fer càlcul 
mental amb petits problemes de sumar i restar (fins a 5), cadascú al seu ritme. 
Exemples:  

●  Al jardí hi ha 3 roses i 2 clavells, quantes flors tinc al jardí? 
●  Han sortit 5 margarides en un test, si la Maria agafa 4 quantes  

                         margarides quedaran al test? 
 
❖ Si voleu fer una mica més de Càlcul Mental, cliqueu a sobre d’aquest enllaç: 

 
                                           CÀLCUL MENTAL ON-LINE  
 
 

 Llenguatge 
musical 

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

 

https://youtu.be/masXI2h3qt0
https://www.youtube.com/watch?v=vZlNp-8zOgk
https://www.youtube.com/watch?v=Gvjn-Se37Os
https://clic.xtec.cat/projects/colors3/jclic.js/index.html
https://view.genial.ly/5eb483bf4dae8c0da995f29e/learning-experience-challenges-calculem-p4-sessio-1
https://www.youtube.com/watch?v=UwZfD0rjeVk


A ballar!: 
- Tot sona: https://www.youtube.com/watch?v=CfIVJNZRSDQ  us animem a 

ballar aquesta cançó! 
- Passagem-nos pel bosc: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ygw45LvSozs  us enrecordeu 
d’aquesta cançó?! vigileu amb el llop!!! 

 
- Color verd: https://www.youtube.com/watch?v=AHHGjIYl78U 

 
 
  Cançons per relaxar-se: 

- Somni de colors :https://www.youtube.com/watch?v=zLkGFltwW3o 
 
  

  

Activitats de 
joc i 

manipulatives 

❖ Pintem el nostre ELMER. Dibuixeu un elefant i després el pinteu en quadrets 
de diferents colors, el podeu retallar i fer la vostra titella com  la Carmen. 

 

 

 

 

Psicomotricitat  
Aquesta setmana us comparteixo una activitat que m’agrada fer amb els meus fills: 
ioga. És un vídeo molt complert, podeu mirar de fer-lo tot o deixar-ho quan esteu 

cansats. Comença amb una “salutació al sol” i després van sortint uns amics meus: el 
gos, el gat, la serp i l’abella. Si t’ha agradat i vols compartir una foto amb la postura 

que més t’agradi, perfecte! Si no ho vols fer, no passa res! 
https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I&feature=youtu.be 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CfIVJNZRSDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ygw45LvSozs
https://www.youtube.com/watch?v=AHHGjIYl78U
https://www.youtube.com/watch?v=zLkGFltwW3o
https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I&feature=youtu.be

