
TASQUES I RECOMANACIONS 
PER ALS NOSTRES ALUMNES 

 

INSTRUCCIONS 
- En aquest document tots els tutors i especialistes introduireu les tasques que 

recomanareu, links, etc…que hagueu decidit amb el vostre nivell. 
Fem-ho seguint les recomanacions que dona el departament. Tasques 
d’orientació, no avaluables, tasques de reforç de tot el treballat a l’aula durant 
aquest curs, etc… 
Cada nivell s’haurà de coordinar i pensar en algunes tasques, recomanacions, 
reforços, etc... més adaptades/ personalitzades a la realitat de la nostra aula, a tot 
allò que hagueu estat treballant aquest curs, allò que teníeu previst fer, etc...pensant 
que pugui ser factible per a TOT el nostre alumnat. 

- L’anireu actualitzant sobre la marxa, afegint o esborrant el que cregueu convenient. 
(dijous de cada setmana serà l’últim dia) 

- Cada dilluns l’agafarem tal com estigui en aquell moment i el penjarem a la web. 
- Cada nivell li ha de donar el format que vulgui al seu document (tipus de lletra, 

tamanys, colors, graelles, presentació, etc…) 
 
 
 
 

TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 
ALUMNES 

 

EDUCACIÓ INFANTIL: 

 
P5: 
 
Hola nenes i nens! Hola famílies! Com ha anat aquesta setmana? Esperem que us hagin agradat les                 
activitats que us hem proposat!!!  

Avui us en deixem unes quantes més. Algunes relacionades amb la Mona, ja que aquesta setmana                
comença la Setmana Santa. Us animem a que trieu les que us agradin més.  

Ah, famílies! Les activitats de la setmana passada, si us van agradar les podeu tornar a repetir, com                  
per exemple contar, fer sumes i restes, les activitats de lectura compartides, escriure paraules… 

I si en teniu ganes ens podeu enviar fotos dels vostres treballs o d’alguna activitat que feu a casa.  

Molts petonets i abraçades per totes i tots!!!!  

Us enyorem molt!!!  

Les mestres de P5.  

 



 
MATEMÀTIQUES 
 
➢ Escriure la tira numèrica del 0 al 20. Recordeu-los que facin bé la direccionalitat dels               

nombres.  
➢ Trencaclosques que tingueu a casa.  

➢ Blog d’innovamat: https://innovamat.com/blog/ca/recursos/families/recursos-dinfantil/ 
➢ https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados  (Activitat online per practicar sumes) 

 
llengua 
 
➢ Jugar amb el vocabulari de primavera (marieta, papallona, formigues, abelles, flor,           

margarida, rosa…) a picar síl.labes, buscar paraules amagades , escriure les paraules i fer el               
dibuix. 

➢ http://www.edu365.cat/infantil/llegir/llegir/paraules.html (Activitat online de lectura de      
paraules) 

 

descoberta de l’entorn 
 
➢ Aquesta setmana, ja que és temps de mones us animem a fer la vostra. Per si no teniu la                   

recepta us en posem dues. Ja veureu que la primera és el típic pa de pessic i la segona, que                    
també és una opció molt bona, és la de fer una coca de iogurt i guarnir-la. Segur que us                   
sortiran la mar de bones. Animeu-vos i envieu-nos les fotos!!!! 

 

http://blog.7itria.cat/recepta-per-fer-amb-nens-mona-de-pasqua/ 

https://youtu.be/Xvv7YZDYqhE 

 

➢ Us deixem aquest enllaç on ens expliquen perquè a les mones es posen ous de pasqua.                
També us animem a que decoreu el vostre propi ou de pasqua. Podeu fer-ho amb pintura o                 
amb retoladors o amb el que se us ocorreixi.  

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/lorigen-de-lou-de-pasqua/video/5498520/ 

 
 
 

https://innovamat.com/blog/ca/recursos/families/recursos-dinfantil/
https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados
http://www.edu365.cat/infantil/llegir/llegir/paraules.html
http://blog.7itria.cat/recepta-per-fer-amb-nens-mona-de-pasqua/
https://youtu.be/Xvv7YZDYqhE
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/lorigen-de-lou-de-pasqua/video/5498520/


 
descoberta d’un mateix 
 
➢ Per tal de perfeccionar el dibuix de la figura humana, dibuixar-se ell o ella i els membres de 

la seva família amb tota mena de detalls tant del cos ( celles, pestanyes, cabell etc) com de la 
roba i els complements.  

 

➢ Aquí teniu un enllaç d’una activitat per passar una estoneta divertida per identificar les 
emocions 

http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/games/ruleta/juego.html 

 
ENGLISH TIME! 
 
Hello!! How are you?? 
 
Desitjo que tots i totes esteu bé i us ho esteu passant genial amb la família a casa. Trobeu a                    
faltar fer English? Espero que sí, així que us deixo uns vídeos per practicar tot el que hem                  
après aquest curs. També podeu aprofitar per ensenyar als pares el joc del Simon says i                
jugar amb ells! 
 
 
 
 
Head, shoulders, knees and toes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
One little finger 
 
 
 

http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/games/ruleta/juego.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ


 
 
Ja sabeu que s’apropa la Pasqua i una de les coses més famoses d’aquesta festa són els                 
ous de Pasqua. Us proposo una manualitat per crear el vostre propi ou sorpresa. Tot i que                 
potser no entenem les paraules en anglès, si seguim les ordres del video i amb l’ajuda dels                 
pares, segur que quedarà xulíssim! 
 
Bye bye!! 
 
 
               Egg Surprise 
 
 
 
 
 
 
 

MÚSICA 

 
Realitzar les activitats que proposen els vídeos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a0nxpiQyBQ8 
https://www.youtube.com/watch?v=WfmpzDy4wt8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=whhsRrZfWXM
https://www.youtube.com/watch?v=a0nxpiQyBQ8
https://www.youtube.com/watch?v=WfmpzDy4wt8

