
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P5 
Setmana del 8 al 14 de juny 
 
 

 
Activitats de 
comunicació 

 
 CONTE 
 

●  Max i els superherois: https://youtu.be/nmKquhzNzq0 
 

 
 VEIG VEIG! 

   Es tracta d’endevinar l’objecte que una persona està pensant (ha d’estar a la vista) 
mitjançant pistes que es donen en contestar a les preguntes que fan els que han 
d’endevinar la paraula. 

Comencem el joc amb el diàleg següent: 
– “Veig, veig” 
– “Què veus?” 
– “Una coseta” 
– “Quina coseta és?” 
En aquest punt es dóna una consigna que pot ser el color de l’objecte o la inicial del 

nom: 
– És de color… 
– Comença per la lletra… 

 

Lectura i 
escriptura 

 
SEGUIM RECORDANT EL NOM DE LA CLASSE 
 
Classe dels diables (P5A) 

 
                                               Clicar imatge 
 
Classe de la sardana (P5B) 
 

https://youtu.be/nmKquhzNzq0
https://view.genial.ly/5ecbe978e2dcbb0d6a14ee39/interactive-content-diables-2


 
Clicar imatge 

 
  

Consciència 
fonològica 

 
 FEM PRÀXIES!!! 

 
Canteu la cançó i moveu la llengua com ho fa el nen del vídeo: 
https://youtu.be/X6ip4hpQIAA  

 
 

English  

 

 
Story time: Super hero Pedro and Peppa Pig! 
https://www.youtube.com/watch?v=PBEcwciQrdE&t=27s 
 
Let’s sing along! : Superhero 
https://www.youtube.com/watch?v=pmoUdl38aWI 

Llenguatge 
matemàtic 

  
   XARRANCA 

Jugar a aquest joc haurem de dibuixar a terra la xarranca. Aleshores farem el següent: 
tirem la pedreta al primer quadre i se salta a peu coix tots els altres tret del que tingui 
la pedreta. Els 4-5 i 7-8 no es fan a peu coix sinó que es trepitjaran amb un peu a 
cada quadre. En arribar al final girem d’un bot i desfem el camí de la mateixa manera 
que l’hem fet però ara recollint la pedreta. Quan hàgim acabat repetirem el joc tirant la 
pedra al segon quadre, al tercer, etc. Si fallem en la punteria de quadre tant en tirar la 
pedreta com en saltar passarem el torn al següent jugador. 

 
 
  
 
 
 

https://view.genial.ly/5ed8a2000328130d9fa25a8b/interactive-content-la-sardana-2
https://youtu.be/X6ip4hpQIAA
https://www.youtube.com/watch?v=PBEcwciQrdE&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=pmoUdl38aWI


SUDOKUS 
Els Sudokus són un gran recurs perquè petits i grans mantinguem la ment activa i 
fem bullir el nostre cervell.  
 
L’objectiu del sudoku és omplir una quadrícula de 4 x 4 amb dígits, de manera que 
cada columna, fila i secció de 2 x 2 contingui cadascun dels dígits entre 1 i 4. 
 
En iniciar el joc, la quadrícula de 4 x 4 tindrà alguns quadres plens. El joc consisteix 
a utilitzar la lògica per emplenar els dígits que falten i completar la quadrícula. 
 
En fer els moviments cal tenir en compte: 

● A cada fila no es pot repetir cap número entre l’1 i 4. 
● A cada columna no es pot repetir cap número entre l’1 i 4. 
● En cada secció (3×3) no es pot repetir cap número entre l’1 i 4. 

 
 

Aquí teniu alguns recursos on-line i alguns exemples que podeu preparar a 
casa de manera més manual. 
 
➢ *Sudokus 
➢ Jeu quadroku couleur, interactif 

 

  
  

 
 
 
 

Llenguatge 
musical 

 

 

 FEM UN INSTRUMENT 
 

- “NOU” Construïm una maraca!: https://youtu.be/Z-dGlhBjON8  
 
 CANÇONS: 
 

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

-  CANTEU AMB MI? Cançó del silenci: https://youtu.be/m-u6j0I_ayA  
 
 A ballar!: 

-  BALLEU AMB MI? Cap, panxa, genolls i peus: 
https://youtu.be/OYXiKaBLcAw  

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

https://clic.xtec.cat/projects/sudoku2/jclic.js/index.html
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/jeux_mat/textes/quadroku_gen_c.html
https://youtu.be/Z-dGlhBjON8
https://youtu.be/0nZcl8024aw
https://youtu.be/m-u6j0I_ayA
https://youtu.be/OYXiKaBLcAw
https://www.youtube.com/watch?v=CfIVJNZRSDQ


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

 
Audició: 

- “NOU”La dansa de la fada de sucre: 
https://www.youtube.com/watch?v=OYwths1Nxu4 

  
  Cançons per relaxar-se: 

- “NOU” No- ni-no li diu sa mare: 
https://www.youtube.com/watch?v=2AdgSAnjvMg 
 

 
 Activitats de joc 
i manipulatives 

 
       FEM EL NOSTRE PUZZLE 
 
   Agafem diferents elements del nostre entorn natural, les posem a sobre d’un full blanc 
sense que es toquin entre elles i amb un retolador marquem la seva silueta. Retirem els 
elements,  i ja podem començar! 
 
Materials: 
 

- Full blanc 
- Retolador, llapis o color 
- Diferents elements de la natura 

 
  

 
 
 

  * Podeu fer tants puzles com vulgueu! amb estris de la 
cuina, amb joguines, amb peces de construccions... 
 

 
Psicomotricitat 

 
Aquesta setmana va de jocs tradicionals, que provenen de la tradició popular i s’han              
conservat en el temps, passant de generació en generació.  

En la situació que ens trobem actualment podem aprofitar per ensenyar als nostres fills              
i filles alguns dels jocs tradicionals als quals hem jugat tantes vegades i que ens               
porten tants bons records. Són una bona oportunitat per desenganxar els nostres fills i              
filles de les pantalles i obrir-los a noves experiències. 

Segurament haurem de fer alguna adaptació pels més petits i fer-ho més fàcil. Els més               
important és una presa de contacte amb els jocs de regles i passar una bona estona en                 
família i/o petits grups, tot seguint les indicacions de seguretat pel que fa a les               
distàncies físiques. Els jocs són: 

● Un, dos, tres, pica paret 
● A cuit amagar (l’amagada) 
● Terra i mar 
● Al limbo 
● Pedra, paper i tisora 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ygw45LvSozs
https://www.youtube.com/watch?v=OYwths1Nxu4
https://www.youtube.com/watch?v=2AdgSAnjvMg


Si voleu saber-ne més, aquí teniu l’explicació dels jocs. 

 

 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1lq3YdqBZn5hV_kzNmdelJCO8tuFMT4T6l9zmO0mJTr8/edit?usp=sharing

