
ACTIVITATS P5 
 

Bon dia nens i nenes de P5!!! 

Preparats una setmana més per gaudir de divertides i engrescadores activitats amb les que podreu               
aprendre, descobrir i passar una estona entretinguda? Doncs endavant, aprofiteu el temps i             
comenceu a passa-ho bé. 

Ah!!! A les senyoretes ens han agradat moltíssim els vostres missatges. Quina il·lusió que ens han                
fet!!! . Animeu-vos i continueu escrivint més. Segur que hi ha moltes persones a les que estimeu                 
que esperen un missatge vostre. 

Com cada setmana us deixem l’enllaç de l’àlbum de fotos:  

https://photos.app.goo.gl/U7CS1TyM61PUPsDn6  

 

Les senyoretes de P5 

 

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES 
➢ Fer un dibuix amb les diferents formes geomètriques que hem treballat a l’aula (cercle,              

quadrat, triangle i rectangle). Heu de ser molt creatius. També podeu utilitzar diferents tipus              
de línies, corbes, rectes. Penseu en com vam treballar els diferents artistes: Miró, Klee i               
Kandinsky i segur que us arriba la inspiració per fer unes creacions molt originals. Utilitzeu               
tota mena de material: pintura, retoladors, colors, papers… el que us vingui de gust. 

  

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/U7CS1TyM61PUPsDn6


ACTIVITATS LLENGUA 
➢  FEM MEMÒRIA. Us enrecordeu dels noms dels vostres companys i companyes de classe? 

Doncs si és així, podeu escriure dues llistes, una dels nens i una altra de les nenes.                 
Després tria un nen i una nena, dibuixa’ls ben guapos i escriu una cosa bonica sobre ells. 

                                                             

        MARTA                                                                             IVAN 

ETS MOLT DIVERTIDA.                                           M’AGRADA JUGAR AMB TU.  

 

➢ https://clic.xtec.cat/projects/encreuats/jclic.js/index.html Mots encreuats on aprendreu     
jugant.  

 

 

activitats matemàtiques 
➢ JUGUEM AL DÒMINO. Es tracta de jugar al dòmino clàssic (Si no el teniu, el podeu construir                 

vosaltres mateixos amb l’ajuda d’un adult, retallant rectangles i fent els puntets). Després de              
jugar podeu fer 3 tipus d’activitats amb el nen relacionades amb la suma i la resta. Són les                  
següents: 

1- Sumar o reunir els punts de dalt de cada fitxa amb els de baix (Poden escriure les sumes                   
que els hi surten en un full o fer el càlcul mentalment).  

2- Als punts de dalt se’ls hi treuen els de baix i pensar quants queden. (Poden escriure les                  
restes en un full o fer el càlcul mentalment). 

https://clic.xtec.cat/projects/encreuats/jclic.js/index.html


3- Quants punts falten a baix perquè hi hagi tants com a dalt?  

 

➢ https://clic.xtec.cat/projects/observa/jclic.js/index.html Activitat d’observació. Ja veureu     
que hi ha activitats més fàcils i més difícils. Podeu fer les activitats que motiven més als                 
vostres fills i filles.  

 

activitats descoberta 
➢ EXPERIMENTEU AMB UN OU. Voleu divertir-vos de valent fent un experiment? Doncs            

aquest és ideal. Només haureu de tenir una mica de paciència perquè el resultat no el                
veureu fins al cap de 2 dies. Us l’expliquem? 

Materials: 

1 ou 

Vinagre blanc 

I pot amb tapa ( pot ser de plàstic o de vidre) 

 Realització: 

1.-Posareu l’ou dins un pot . 

2.-Afegireu vinagre fins que quedi cobert i tapeu el pot. 

3.-Esperareu 48 hores, amb molta paciència ja que no pot ser menys, a veure què passa. Podeu anar                  

pensant: Què creieu que li passarà a l’ou amb l’efecte del vinagre? Intenteu fer hipòtesis del que                 

succeirà i les podeu escriure. Durant aquest temps heu d’anar observant si hi ha algun canvi i el                  

podeu anar anotant o fent alguna foto.  

4.-Passades les 48 hores heu de treure l’ou del vinagre, el rentareu amb molt de compte sota l’aigua                  

de l’aixeta. 

5.- Ara ve, arribat aquest punt, ens agradaria que ens expliquéssiu o ens féssiu arribar un dibuix o                  

una foto del que ha passat. I si ha succeït allò que havíeu pensat que passaria.  

https://clic.xtec.cat/projects/observa/jclic.js/index.html


  

 

 

Aquí teniu l’explicació del que passa:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZTghNSpq1ZM 

 

ACTIVITATS RELAXACIÓ 
➢ LABERINTS DE MEDITACIÓ. Durant el dia hi pot haver moments en que ens sentim              

angoixats. Hem d’aprendre a controlar la respiració per tal que aquest sentiment vagi             
disminuint. Una de les maneres ben senzilles de poder aconseguir-ho és mitjançant els             
laberints de meditació. Es tracta de resseguir amb el dit, tot fent una respiració lenta,               
començant el laberint per la fletxa i acabant al cor. Us donem dos models i amb l’ajuda                 
dels infants, per tal de no haver-los d’imprimir, els podeu dibuixar vosaltres mateixos i              
decorar-los com vosaltres vulgueu.  

 

      

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTghNSpq1ZM


➢ Ioga: 
https://www.youtube.com/watch?v=OAmdznGnCaE&list=PLXXK92W_TbtfLxHS4OsXddX_3u
yIt4Wkn 

 

 

 

ACTIVITATS psicomotricitat 
Tot i que ara ja podeu sortir al carrer a correr una mica, aquí teniu una cançó que us proposa un joc 
per moure el cos qui hi  podeu jugar tots els de casa. Que ens en dieu, us animeu? 

 

JOC DE MOURE EL COS 

https://www.youtube.com/watch?v=cbjr2RuyP2I 

 
ENGLISH 
 
Hello!! How are you?? 
 
Aquesta setmana treballarem el nom de les fruites. Segur que molts de vosaltres us              
enrecordeu de moltes! Primer de tot us deixo un vídeo que ens servirà per fer memòria del                 
vocabulari que hem treballat a la classe.Després us proposo una activitat on sentireu el nom               
de diferents fruites i les haureu de relacionar amb la seva imatge. 
Per cert, quina és la vostra fruita preferida? M’agradaria que féssiu un dibuix! 
 
Si voleu enviar-me fotografies o activitats que feu a casa ho podeu fer! El meu correu és 
martaredondocomtes2020@gmail.com 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OAmdznGnCaE&list=PLXXK92W_TbtfLxHS4OsXddX_3uyIt4Wkn
https://www.youtube.com/watch?v=OAmdznGnCaE&list=PLXXK92W_TbtfLxHS4OsXddX_3uyIt4Wkn
https://www.youtube.com/watch?v=cbjr2RuyP2I
mailto:martaredondocomtes2020@gmail.com


Bye bye!! 
 
 
 
 
                  Fruits song 
 
 
 
 
 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ES
L)/Fruits/Fruit_2_-_4_year_olds_bm503706qa 
 
 
 

MÚSICA 
 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=Chw8JrcTt_U 
  

- Visionar el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=kTqnw00ANqE&t=36s 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Fruits/Fruit_2_-_4_year_olds_bm503706qa
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Fruits/Fruit_2_-_4_year_olds_bm503706qa
https://www.youtube.com/watch?v=BYmWELAtiMI
https://www.youtube.com/watch?v=Chw8JrcTt_U
https://www.youtube.com/watch?v=kTqnw00ANqE&t=36s

