
ACTIVITATS P5 
Estimats nens, nenes i famílies!!! 

Que bé!!!, ja podeu sortir al carrer després de tants dies tancats a casa. A partir d’ara ja queda                   
menys perquè ens tornem a retrobar a l’escola. Les mestres tenim moltes ganes de veure-us en                
persona. Segur que heu crescut moltíssim i ja esteu molt grans. 

Esperem que us hagin agradat les tasques que us vam recomanar la setmana passada. 

Aquesta setmana us proposem unes altres de noves amb les quals creiem que passareu una               
estona entretinguda i gaudireu aprenent. 

Esperem que continueu amb aquesta tasca i ens envieu noves fotos al correu. Cada setmana les                
anirem penjant. Creiem que us agradarà veure-us i us animarà a fer les noves tasques que us                 
plantegem. 

Aquí teniu l’enllaç de l’àlbum: https://photos.app.goo.gl/hLyAApAKKuydvkW67  

Petons i una abraçada molt forta!!! 

Les mestres de P5 

activitats artístiques 

Us proposem una activitat que podeu realitzar amb les vostres mans. Podeu jugar a fer               
ombres en una paret blanca, pintar-vos-les amb pintura i estampar-les en un paper, dibuixar              
la silueta de la vostra mà i després convertir aquesta mà en algun animal imaginari,               
disfressar els vostres dits de diferents personatges i fer una petita història amb ells. També               
podeu decorar les vostres mans per fer-les més divertides. I després fer una foto i               
compartir-la amb nosaltres perquè la puguin veure els vostres companys i companyes.  

 

Voleu tenir una capsa per guardar els vostres tresors??? Doncs ara és el moment per fer-la.                
Agafeu una capsa de cartró, pot ser una capsa de sabates amb tapa. La podeu decorar amb                 
pintura, gomets, papers enganxats, podeu enganxar-hi pasta com macarrons o llacets i            
després pintar-los. No us oblideu de posar ben visible el vostre nom per a que tothom sàpiga                 
que és vostra. En ella podeu guardar tot el que vosaltres considereu petits tresors.  
 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/hLyAApAKKuydvkW67


activitats de llengua 
Us proposem un joc en què podeu jugar en família. L’infant ha de triar qualsevol objecte de                 
la casa i si vol el pot tenir amagat en algun lloc o simplement pensar en aquest objecte. La                   
resta de la família heu d’endevinar quin objecte ha triat l’infant. Per a donar-vos pistes, us ha                 
d’anar explicant com és, de què està fet, per a que s’utilitza i com. Vosaltres també podeu                 
anar-li preguntant coses per poder esbrinar de quin objecte es tracta. Ells ja saben com               
funciona el joc, ja que a l’escola hi hem jugat algunes vegades. Quan ho endevineu podeu                
canviar la persona que pensa o amaga l’objecte.  

Voleu enviar un missatge a alguna persona que fa dies que no veieu? Doncs podeu fer-li un                 
petit escrit. Feu una salutació per començar, escriviu el que vulgueu explicar-li i             
acomiadeu-vos i signeu amb el vostre nom. Després podeu fer una foto i compartir-la per               
WhatsApp o per correu electrònic. Si voleu ens en podeu escriure una a les senyoretes Rosa                
M., M. Jesús o Íngrid, ens farà molta il·lusió!!!  
 
 

 
 
 
 
 
 
➢ En aquest enllaç hi trobareu un conte molt bonic que és de la primavera. Es diu “La                 

papallona”. Quan l’acabeu de mirar els nens i nenes us el poden explicar oralment i així                
veureu si l’han entès. També, com altres vegades han fet, poden fer un dibuix d’allò que els                 
hi hagi agradat més i escriure alguna cosa sobre el que han representat. També poden fer                
una llista dels personatges. Esperem que us agradi molt!!! Gaudiu-lo.  

https://www.youtube.com/watch?v=IsHMpF1_JM  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Is5HMpF1_JM


activitats de matemàtiques 
➢ LA BALANÇA. 

Quan heu anat a comprar amb la mare us heu fixat que hi ha productes que els pesen? Doncs us 
animem a fer una balança casolana. Què us sembla?.  Vinga, som-hi!!  Però aquest cop no us ho 
donarem  tot tan fàcil.  

1.- Agafeu un foli i quan el tingueu  mireu la fotografia i digueu quin material es necessita  i llavors 
podeu fer una llista i escriure-la al foli. 

2.- Intenta fer el muntatge mirant la fotografia. Si necessites ajuda demana-li a un adult. 

3.- Experimenta pesant objectes de casa i fes comparacions a veure quin pesa més i que passa amb 
la balança. (podeu fer un dibuix per representant els resultats: el que pesa més en un costat i el que 
pesa menys en l’altre) 

4.- Busca dos objectes i abans de pesar-los fes el que feiem a la classe d’experiments.: quin pesarà 
més i quin menys i per què? 

5.- Per acabar en el foli on has posat el material fes un dibuix de la balança o enganxat-hi una foto. 

Esperem que us ho passeu super bé. 

 

➢ http://www.xtec.cat/~jbuil/tangram/ (TANGRAM) 

 

https://saposyprincesas.elmundo.es/wp-content/uploads/2013/05/pasatiempo-sudoku.pdf 
(Sudokus) 

 

 

http://www.xtec.cat/~jbuil/tangram/
https://saposyprincesas.elmundo.es/wp-content/uploads/2013/05/pasatiempo-sudoku.pdf


activitats manipulatives 
➢ Voleu fer una recepta que segur que us agradarà molt i a més us ho passareu molt bé                  

fent-la? Doncs aquí us l’expliquem pas a pas        per 
a que la feu.  

Pastís sol.  

Ingredients: dos làmines de pasta fullada, 1       pot 
de salsa pesto (190g), 50 g de pinyons (6         
culleradetes). 

Estris: un got, una safata de forn, una        
cullereta, un ganivet, una cullera sopera.  

Preparació:  

- Proposeu als vostres fills i filles que estirin una làmina de pasta fullada.  
- A continuació que estenguin la salsa pesto amb l’ajuda d’una cullera per sobre de la làmina i                 

que hi aboquin la meitat dels pinyons a sobre.  
- Cobriu la làmina amb l’altra.  
- Mostreu-los com tancar les vores del pastís pressionant amb els dits i deixeu que continuin               

ells sols.  
- Col·loqueu un got del revés al centre de la massa i des del got cap a fora feu tall verticals a la                      

massa.  
- Després demaneu als nens que treguin el got.  
- Mostreu-los com enrosqueu cadascuna de les tires de la massa i deixeu que ho intentin ells.  
- Demaneu-los que escampin la resta dels pinyons sobre el pastís.  
- Enforneu-lo a 180º durant 40 minuts, fins que estigui daurat.  

 

activitats de moviment 
https://www.youtube.com/watch?v=CsOKvg8QS_Y (sessió 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=hl4OjYJmDrU CLASSE DE DANSA A CASA DE LA PEL·LÍCULA 
VAIANA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CsOKvg8QS_Y
https://www.youtube.com/watch?v=hl4OjYJmDrU


activitats de relaxació 
Aquesta activitat pot servir-vos per fer una mica de relaxació i per connectar amb el sentit de                 
l’oïda. Consisteix en seure en un racó de la casa que sigui tranquil. Heu de tancar els ulls                  
durant uns minuts i anar descobrint els sorolls que us envolten. Podeu identificar els sorolls               
que són de dins de casa, de casa dels veïns si en teniu, de fora el carrer... Feu una llista amb                     
tots aquests sorolls que heu sentit i guardeu-la. Si torneu a fer el joc un altre dia, podeu fer                   
de detectius i comproveu si hi ha sorolls que es repeteixen o si han canviat i són uns altres.  

 

activitats d’emocions 

 
https://recursoseducatius.diveraula.com/2020/04/el-joc-de-les-emocions-emocionat-catcast.
html?m=1 (joc de les emocions) 

 

activitats de ENGLISH 
Hello!! 
 
How are you??  
 
Aquesta setmana recordarem el nom dels animals amb anglès. Primer de tot us deixo un               
vídeo amb diferents cançons que hem escoltat a la classe i ens serviran per fer memòria.                
Després us proposo una activitat on sentireu el nom de diferents animals i els haureu de                
relacionar amb la seva imatge.  
 
Bye bye!! 
 

https://recursoseducatius.diveraula.com/2020/04/el-joc-de-les-emocions-emocionat-catcast.html?m=1
https://recursoseducatius.diveraula.com/2020/04/el-joc-de-les-emocions-emocionat-catcast.html?m=1


  
 
 Animals song 
 

 
 
 
 
 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Ani
mals/farm_animals_(listen_and_match)_jq199247yb 
 
 
 
 

activitats de MÚSICA 
- Realitzar les activitats que es proposen als vídeos amb la família: 

https://www.youtube.com/watch?v=5oQLysqowxY 

https://www.youtube.com/watch?v=FH2v7qGLX_k 

  

- Visionar el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=dFJCqMsOHbU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bYkN5Qk_C8U
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animals/farm_animals_(listen_and_match)_jq199247yb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animals/farm_animals_(listen_and_match)_jq199247yb
https://www.youtube.com/watch?v=5oQLysqowxY
https://www.youtube.com/watch?v=FH2v7qGLX_k
https://www.youtube.com/watch?v=dFJCqMsOHbU

