
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P5 
Setmana de l’25 al 29 de maig  
 
 

 
Activitats de 
comunicació 

 
 CONTE 
 

● El pirata de les estrelles: https://youtu.be/lY42I25FROE 
 

★ Podeu fer la vostra estrella clicant al següent enllaç: estrella empatía.indd 

Lectura i 
escriptura 

 
 RECORDANT EL NOM DE LA CLASSE (activitats interactives) 
Una vegada hagueu fet les activitats interactives podeu fer un llistat de coses 
relacionades amb el nom de la vostra classe. 
 

1.   ELS NOMS DE LES CLASSES D’EDUCACIÓ INFANTIL 
  https://www.liveworksheets.com/le619851vu 

 

                                     
 
 

2. ACTIVITAT RELACIONADA AMB EL NOM DE LA NOSTRA CLASSE  
 

● Classe dels DIABLES P5A 
Enllaçhttps://view.genial.ly/5ebac6cdc2ecf10d6a54ad62/interactive-content-bes
ties-de-foc 

 

imatge amb l'enllaç 
 

https://youtu.be/lY42I25FROE
http://babulinkabooks.com/wp-content/uploads/2014/11/lestrella-de-lempatia-Babulinka-Books-El-pirata-de-les-estrelles_CAT.pdf
https://www.liveworksheets.com/le619851vu
https://view.genial.ly/5ebac6cdc2ecf10d6a54ad62/interactive-content-besties-de-foc
https://view.genial.ly/5ebac6cdc2ecf10d6a54ad62/interactive-content-besties-de-foc
https://view.genial.ly/5ebac6cdc2ecf10d6a54ad62/interactive-content-besties-de-foc


● Classe de la SARDANA P5B  
Enllaçhttps://view.genial.ly/5ec6ade49330ad0d7cd6ad01/interactive-content-be
sties-de-foc-copia 

 

imatge amb l'enllaç 
 

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

Consciència 
fonològica 

  
FEM GANYOTES!!! 
 
Seguim fent pràxies! Mireu aquest vídeo i feu com la vaca!!!  
 
https://youtu.be/dm7o44GVYa4  
 

English  

 

 
Let’s sing along!: Over the blue sea 
 https://www.youtube.com/watch?v=lCPJhybHBkA 
 
Let’s remember!: How many fingers? 
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg 
 

Llenguatge 
matemàtic 

  
TREBALL DELS NÚMEROS 

- Ordenar els números (de més petit a més gran, i de més gran a més petit). 
- Buscar el número anterior i el posterior 

 
     Material: 

● Quadrets i/o taps amb  un número ( del 0 al 9) 
● Plantilla pel treball  el número anterior i posterior. 

 
     EXEMPLES: 

https://view.genial.ly/5ec6ade49330ad0d7cd6ad01/interactive-content-besties-de-foc-copia
https://view.genial.ly/5ec6ade49330ad0d7cd6ad01/interactive-content-besties-de-foc-copia
https://view.genial.ly/5ec6ade49330ad0d7cd6ad01/interactive-content-la-sardana
https://youtu.be/dm7o44GVYa4
https://www.youtube.com/watch?v=lCPJhybHBkA
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg


    

     
 
 
 

 SUMEN I RESTEM 
- Aquí teniu una activitat interactiva per fer sumes i restes. A veure qui fa més 

dianes! Aneu-les comptant! 
Cal clicar damunt imatge. 

 

 
 

- Si no podeu fer-la digitalment aquí teniu algun exemple per practicar. 
 
 

 
 
 
 

 3 pomes i 2 pomes són…..  
               5+2= ___  

https://view.genial.ly/5ec6e826ad9c9e0d8e205a47/game-comptem-i-calculem


 

 
4 globus menys 1 són ….  

                           4-1= __ 

5 + 2=                        3 - 2 = 
 3+ 3=                         5 - 1 = 

 

Llenguatge 
musical 

 

 

  
 CANÇONS: 
 

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

- “NOU” CANTEU AMB MI? Cançó del silenci: https://youtu.be/m-u6j0I_ayA  
 
 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!!! 

 
Audició: 

- “NOU”El carnaval dels animals, aquarium: 
https://www.youtube.com/watch?v=IyFpZ5MZ7kk 

 
  
  Cançons per relaxar-se: 

- “NOU”El núvol de la son :https://www.youtube.com/watch?v=gRiQN2nIlYI 
 

 
 Activitats de joc 
i manipulatives 

   CAPSA DE TRESORS DE LA NATURA: 
 
 Us proposem crear una capsa amb elements que podem trobar a la natura. 
 
 Només heu de agafar una capsa 

d’ous amb tapa, en cada forat heu 
de col·locar un element que trobeu:  

● pedra 
● flor 
● pal  
● sorra 
● fulla 
● gla 
● pinya… 

A la tapa de la capsa, per dins, hi 
podeu dibuixar l’element que heu 
agafat i posar-hi el nom tal i com 
veieu en la imatge. 
Si voleu podeu decorar la capsa 
com més us agradi. 

 

https://youtu.be/0nZcl8024aw
https://youtu.be/m-u6j0I_ayA
https://www.youtube.com/watch?v=CfIVJNZRSDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ygw45LvSozs
https://www.youtube.com/watch?v=IyFpZ5MZ7kk
https://www.youtube.com/watch?v=gRiQN2nIlYI


 
Psicomotricitat 

 
Aquesta setmana us proposo treballar l’expressió corporal a partir del conte El pirata 
de les estrelles. 
 
Algunes accions que es poden treballar: 

- imitar un pirata 
- saltar 
- agafar i repartir estrelles 
- ajupir-se 
- aixecar-se 
- estirar-se 
- girar 

Si voleu podeu visualitzar un vídeo i anar imitant els moviments que proposo en  
aquest link:https://youtu.be/L4waJ20lKoA 
 

imatge amb enllaç 
 

 

https://youtu.be/L4waJ20lKoA
https://youtu.be/JFSBS3ZDo0s

