
TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES ALUMNES 
 
Hola nenes, nens i famílies!!!!  

Com anat aquesta setmana Santa diferent? Esperem que hagueu pogut passar-la el millor possible! 

Si heu fet alguna activitat divertida que vulgueu compartir amb nosaltres no dubteu en enviar-nos               
alguna foto! 

Aquesta setmana també us deixem unes quantes activitats que podeu realitzar juntament amb la              
vostra família. Recordeu que és bo dedicar una estoneta diaria a fer alguna activitat de treball                
escolar. També volem que jugueu molt i que utilitzeu la vostra imaginació per fer construccions o                
creacions amb tots els materials de que pogueu disposar a casa. Imaginació al poder!!!!  

Una abraçada molt forta! Penseu que queda una setmana menys per retrobar-nos.  

Molts petonets!  

Les mestres de P5! 

➢ Com que s’atansa Sant Jordi, us proposem que feu alguna manualitat per fer roses i decorar 

casa nostra.  

http://mamarecicla.blogspot.com/2012/04/roses-pel-sant-jordi.html 

 

https://www.pinterest.es/pin/579345939536357359/ 

 

http://mamarecicla.blogspot.com/2012/04/roses-pel-sant-jordi.html
https://www.pinterest.es/pin/579345939536357359/


MATEMÀTIQUES 
 

➢ Quinzet. Jugar a dir petits problemes matemàtics als vostres fills i filles com per exemple: Si                
tens 5 pomes i te’n menges 2, quantes pomes et quedaran? o Si tens 2 cotxes i te’n regalen 2                    
més, quants cotxes tindràs? També podeu jugar a que us els facin ells i elles. (Podeu utilitzar                 
diferents materials per ajudar-los). 

 

➢ Fer sèries de 4 elements amb objectes que tingueu per casa com per exemple les pinces de                 
colors de la roba  

 

➢ https://clic.xtec.cat/projects/enserie/jclic.js/index.html  (sèries de 4 elements) 

 

➢ https://clic.xtec.cat/projects/matesinf/jclic.js/index.html  (ordenar, comptar i sumar) 

 

llengua 
➢ Jugar al veig, veig ( Veig, veig una coseta que comença per la lletra a . Els nens han de buscar                     

per la casa coses que comencen per aquesta lletra. Anirem canviant de lletra.).També poden              
fer llistes amb les paraules que trobin. 

 

➢ Fer un dibuix del la Setmana Santa i escriure alguna cosa especial que hagueu pogut fer                
durant aquests dies.  

 

➢ http://www.edu365.cat/infantil/llegir/llegir/portada.html (activitat d’escriptura)  

 
descoberta de l’entorn 
 
➢ Ja que no podem continuar amb la tasca que vam començar a l’hort de l’escola  us proposem 

que experimentin a casa amb coses tan senzilles com  llavors de llimona, enciams, 
pastanagues, etc. 

https://www.bioguia.com/ambiente/10-plantas-que-pueden-volver-a-crecer-en-agua_29281253.ht
ml 

 

https://clic.xtec.cat/projects/enserie/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/matesinf/jclic.js/index.html
http://www.edu365.cat/infantil/llegir/llegir/portada.html
https://www.bioguia.com/ambiente/10-plantas-que-pueden-volver-a-crecer-en-agua_29281253.html
https://www.bioguia.com/ambiente/10-plantas-que-pueden-volver-a-crecer-en-agua_29281253.html


descoberta d’un mateix 
 
➢ https://clic.xtec.cat/projects/cos/jclic.js/index.html (parts del cos) 

 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=0x92PU7khCc   perquè les persones som diferents 

Fer un dibuix de nosaltres i els nostres amics de l’escola.  

➢ https://www.youtube.com/watch?v=uJnxz4b3KxM  Ioga per a infants 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=Z9p8RoPByOs  Zumba 

 

 

MÚSICA 

 

Realitzar les activitats que es proposen als vídeos amb la família. 

Inventeu-vos altres versions del mateix exercici. Imaginació al poder!!! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8 

https://www.youtube.com/watch?v=1WU-jVzh-1g 

 

english 
 
Hello!! How are you?? 
 
Espero que us ho esteu passant molt bé i aprofitant per estar amb la família. Però també hem de fer                    
una mica de feina! 
 
Aquí us deixo unes cançons per repassar els COLOURS. A més a més també podeu veure un capítol                  
del Pocoyo que us ajudarà a recordar tots els colors.  
 
Bye Bye  
 
  
 
 
 
 

https://clic.xtec.cat/projects/cos/jclic.js/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=0x92PU7khCc
https://www.youtube.com/watch?v=uJnxz4b3KxM
https://www.youtube.com/watch?v=Z9p8RoPByOs
https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8
https://www.youtube.com/watch?v=1WU-jVzh-1g


 
 
                          I see something blue 

 
 
 

 

                         I see something pink 

 
 
     Learn the colours with POCOYO 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI
https://www.youtube.com/watch?v=NxC91DNgPbI

