
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P5 
Setmana de l’11 al 17 de maig 
 
 

 
Activitats de 
comunicació 

     CONTE 
 

● L’ELMER: https://youtu.be/8VixFVPA7oU 
● Un cop hagueu vist el conte, podeu fer les activitats 

següents, on es treballen els colors: JClic: 
https://clic.xtec.cat/projects/colors3/jclic.js/index.html 

Lectura i 
escriptura 

  
  DITA MES DE MAIG: 

 
NOM I COGNOM:  
DATA:  
 

PEL MAIG, CADA DIA UN RAIG 
 
 

(DIBUIX) 
 

 
  
     DIADA DE SANT PONÇ, 11 DE MAIG 
 

- Feu una llista dels ingredients que necessitem per fer la paella d’arròs. 
Cliqueu a la imatge o a l’enllaç per fer una activitat interactiva sobre els 
ingredients de la paella.   ENLLAÇ  ACTIVITAT  
 

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

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!!! 
 

https://youtu.be/8VixFVPA7oU
https://clic.xtec.cat/projects/colors3/jclic.js/index.html
https://view.genial.ly/5eb56fd22fb48d0d930b7a64/learning-experience-challenges-genially-sin-titulo
https://view.genial.ly/5eb56fd22fb48d0d930b7a64/learning-experience-challenges-els-ingredients-per-larrossada-de-st-ponc


 
 

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 

 GEOMETRÍA 
 
Fem figures geomètriques amb canyes o escuradents i boles de plastilina. Recordeu 
que si no teniu plastilina en podeu fer de casolana. 
https://www.socpetit.cat/fem-plastilina-casolana/ 
 
Exemples: 

- Amb canyes 
 

                         
 

- Amb escuradents 
 

              
 

                      

https://youtu.be/masXI2h3qt0
https://www.youtube.com/watch?v=vZlNp-8zOgk
https://www.youtube.com/watch?v=Gvjn-Se37Os
https://www.socpetit.cat/fem-plastilina-casolana/


                   

            

                                         
  

 
 CALCULEM!! Anem a fer càlcul mental 
   Activitat interactiva.  
   Si feu clic a CALCULEM trobareu l’activitat per fer càlcul. Som-hi! 
 

→  
  

  

Llenguatge 
musical 

 

 

  
CANÇONS: 

-  L’hora de fer música: 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 
 
  
 
 

   
   MANUALITAT (lliure): fem pasta de sal. 

https://view.genial.ly/5eb31d8f1e57b80d8fc046c2/learning-experience-challenges-calculem-nivell-3-p5
https://view.genial.ly/5eb31d8f1e57b80d8fc046c2/learning-experience-challenges-calculem-nivell-3-p5
https://www.youtube.com/watch?v=UwZfD0rjeVk
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


 Activitats de joc 
i manipulatives 

 
1. Necessiteml: 2 tasses de farina, 1 tassa de sal i 1 tassa d’aigua.  
2. En un bol barregem la sal i la farina. 
3. Afegim l’aigua a poc a poc, i remenem amb la cullera fins que ens quedi una 

massa compacta. 
4. Finalment la amassem bé amb les mans.(Està a punt quan no s’enganxa, si cal 

afegir un polsim de farina) 

 *Si volem una massa de color és millor afegir el colorant o una mica de pintura 
a l’aigua, el color queda més uniforme.També podem pintar les figures després. 

 

   

   

 
 
 

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=Dwt0qeBj85I&feature=youtu.be

