
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P5 
Setmana del 18 al 22 de maig 
 
 

 
Activitats de 
comunicació 

 CONTE 
 

● Mai facis pessigolles al tigre: https://youtu.be/lsupOvvkC-c  

Lectura i 
escriptura 

   
  SEGUIM AMB LA CUINA 
 

-Quins estris necessitem per dinar? Clica a l’enllaç i posa cada objecte al seu 
lloc. https://es.liveworksheets.com/xd520148dp 
 

 
 

  
  FEM MACEDÒNIA 
 

Us proposem preparar una macedònia ben divertida per berenar. Després podeu 
escriure la llista dels ingredients que hi heu posat i compartir una foto de la 
macedònia i dels ingredients amb els companys perquè també la puguin preparar. 
Els més atrevits també podeu escriure alguna frase per explicar-nos com ho heu fet.  

Exemples: 
 

 
  

MANDARINA 

PINYA 

PLÀTAN 

 NABIUS 

 KIWI 

https://youtu.be/lsupOvvkC-c
https://es.liveworksheets.com/xd520148dp
https://es.liveworksheets.com/xd520148dp


 

 

MADUIXES 

 KIWI 

 

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

Consciència 
fonològica 

 
 Endevina què diu! 
 
 Joc: https://clic.xtec.cat/projects/concfono/jclic.js/index.html  
 
 Hi ha tres nivells: 

● Nivell 1: Una sola paraula i dos dibuixos. Hi ha un so que diferencia les dues 
imatges, per escoltar-lo és necessari que feu clic a la imatge. 

● Nivell 2: Dues paraules i tres dibuixos, per escoltar-lo és necessari que feu clic 
a la imatge. 

● Nivell 3: Tres paraules i tres dibuixos, per escoltar-lo és necessari que feu clic 
a la imatge. 

 
 Podeu jugar al nivell que vulgueu, o fer-los tots. Jugueu i passeu-lo molt bé!!!! 
 

English  

 

Story time: Never tickle a tiger 
https://www.youtube.com/watch?v=ZjAsEqtiJjg 
 
Let’s sing along!: Walking in the jungle 
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4 
 

 
Llenguatge 
matemàtic 

SERIACIONS 
 Aquesta setmana us animem a fer seriacions amb diferents objectes que tingueu a 
casa (podeu tenir en compte el color, la direcció,...). 
 
Aquí us deixem alguns exemples: 
 

https://clic.xtec.cat/projects/concfono/jclic.js/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZjAsEqtiJjg
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4


  
 

 
 CALCULEM!! Continuem amb el càlcul mental 
 Si feu clic a  Calculem nivell 3 (3.1) trobareu l’activitat interactiva. Som-hi! 
 

 
 

 

Llenguatge 
musical 

 

 

  
 CANÇONS: 
 

- CANTEU AMB MI?  L’hora de fer música: https://youtu.be/0nZcl8024aw 
 

 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!!! 
 
 A la primavera surten les formiguetes… preparats per ser formiguetes??! 

- Les petites formiguetes: https://www.youtube.com/watch?v=aRvQVtcPFqI 
 

- Color blau: https://www.youtube.com/watch?v=ZiczRa8fEz8 
 
 
  Cançons per relaxar-se: 

- Mareta :https://www.youtube.com/watch?v=jIHqyOnP06g 
 

  

 
 Activitats de joc 
i manipulatives 

  
 AUTOR DE P5 
 
Us recordeu quin autor estâvem treballant a la classe? Si cliqueu al seu nom trobareu 
un recordatori d’ell i les seves obres més importants. 
 
   
 

https://view.genial.ly/5eba9b9e0be9a20d681905da/learning-experience-challenges-calculem-nivell-3-32
https://view.genial.ly/5eba9b9e0be9a20d681905da/learning-experience-challenges-calculem-nivell-3-32
https://youtu.be/0nZcl8024aw
https://www.youtube.com/watch?v=CfIVJNZRSDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ygw45LvSozs
https://www.youtube.com/watch?v=aRvQVtcPFqI
https://www.youtube.com/watch?v=ZiczRa8fEz8
https://www.youtube.com/watch?v=jIHqyOnP06g


                                                PIET MONDRIAN  

 
 
 Ara que ja hem refrescat la memória us proposem fer la següent activitat: 
 
 Fem un quadre en  pla o en volum 
 
 Material:  

- cartolina o fulls blancs / colors 
- tisores 
- cola  

 
      Podeu utilitzar un d’aquests materials o varis: 

- tires de paper de diari 
- tires de paper de revista 
- tires de fulls de colors 
- tires de fulls blancs i els pinteu. 

 
 
 
 
 

EXPERIMENTAR DISTÀNCIES EN LA FOSCOR 
 
Posar una cadira en un espai ampli sense obstacles (passadís). Seure-hi. Posar-se 
dret, comptar 10 passes i fer mitja volta. Tapar-se els ulls o tancar els llums. Fer 
deu passes i parar. Treure’s la vena o encendre el llum i comprovar què ha passat. 
 

 
Psicomotricitat 

 
La proposta  d’aquesta setmana té a veure amb els peus. 
Us proposo que gaudiu sentint diferents textures com: sorra, farina, gespa, aigua,            
pintura, xocolata desfeta...les possibilitats són moltes! Si teniu jardí, terrassa o balcó            
és més fàcil, sinó també podeu fer-ho a la banyera o en una galleda! 

Us recomano provar-ho, sempre tenint en compte les possibles al.lèrgies i/o           
intol.leràncies i vigilant que sigui un espai segur, que no rellisqueu i us feu mal. 

Si feu servir la xocolata o la pintura podeu aprofitar per estampar el peu en un paper i                  
tindreu un preciós record! 

Per acabar, podeu fer un massatge de peus amb pilota o unes pessigolles amb              
plomes, segur que serà ben divertit. 

Vinga, aprofiteu i gaudiu de l’experiència. 

Si voleu compartir les fotos a través del Telegram estaré encantada de veure-les.  

  

https://view.genial.ly/5eb57d61639bfa0d0fdc0eb8/presentation-piet-mondrian-p5
https://view.genial.ly/5eb57d61639bfa0d0fdc0eb8/presentation-piet-https://view.genial.ly/5eb57d61639bfa0d0fdc0eb8/presentation-piet-mondrian-p5-p5


 

 


