
ACTIVITATS P5 
HOLA FAMÍLIES, JA HA PASSAT UNA SETMANA MÉS, ESPEREM QUE ESTIGUEU TOTS I TOTES BÉ. cONTINUEM PROPOSANT-VOS                                 
DIVERSES ACTIVITATS PER A QUE ELS VOSTRES FILLS I FILLES NO PERDIN LA RUTINA DE L’ESCOLA.  

DESPRÉS D’HAVER FET LES VIDEOCONFERÈNCIES, DESITGEM QUE ELS NENS I NENES ESTIGUIN MÉS ANIMATS PER HAVER                               
POGUT VEURE ELS SEUS COMPANYS I COMPANYES I LES SEVES MESTRES. I QUE CONTINUIN TREBALLANT COM FINS ARA.  

MOLTS ÀNIMS, CADA SETMANA ÉS UNA SETMANA MENYS PER TORNAR A LA NORMALITAT.  

US DEIXEM L’ENLLAÇ DE L’ÀLBUM D’AQUESTA SETMANA: https://photos.app.goo.gl/32skTkHsDJFVfnop8  

UNA ABRAÇADA I MOLTS PETONS.  

LES MESTRES DE p5.  

 

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES 
➢ Arbre de primavera. Us deixem una proposta molt divertida per treballar els colors i              

simbolitzar la primavera. 

Necessitareu un full blanc, cotó fluix, unes pipetes o pinzells prims, colorants diluïts en aigua               
o pintura molt aigualida, cola o pegament i moltes ganes de passar-ho bé. 

En el full blanc i amb ajuda dels vostres pares, mares o germans heu de dibuixar el tronc d’un                   
arbre i pintar-lo amb ceres o colors. Quan el tingueu acabat, enganxeu el cotó al voltant de                 
l’arbre. Un cop sec, aneu jugant amb els colors i les seves barreges. Posant damunt del cotó                 
diferents gotetes d’aigua amb pintura. Així, apareixeran les flors al voltant del tronc. Si voleu,               
després podeu dibuixar altres flors en la resta de full. 

 

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/32skTkHsDJFVfnop8


ACTIVITATS LLENGUA  
➢ MISSATGES PER L’ESCOLA. Ja fa molts dies que no ens veiem. Us agradaria rebre missatges               

dels vostres companys i companyes de classe o de les vostres senyoretes? Animeu-vos i              
escriviu missatges curts (Us trobo a faltar, tinc ganes de jugar amb vosaltres, us estimo molt,                
m’agraden els teus dibuixos, etc). També podeu afegir algun dibuix. Per fer arribar aquest              
missatge, feu-vos una foto amb ell i envieu-la al correu de la senyoreta perquè el pengi al                 
google fotos . Hi ha alguns nens que ja han escrit missatges als seus cosins, amics de fora de                   
l’escola, avis etc i ja saben com es fa . Els que encara no ho heu provat aquí teniu una                    
mostra.  
 
  

SALUTACIÓ:HOLA……….. 
MISSATGE: 
………………………………….. 
COMIAT:  ADÉU 
SIGNATURA:  LAURA 

  

 

EXEMPLES: 

 

HOLA  NENS I NENES DE P5                                                             HOLA JOAN 

 

US TROBO MOLT A FALTAR.                                                             HAS DIBUIXAT UNA PAPALLONA MOLT BONICA. 

                                                                                      
  ADÉU                                                                                UN PETÓ 

  LAURA                                                                                                MARIA 

 

➢ Poema de la primavera.  
➢ https://www.youtube.com/watch?v=q6H71F0Zpqs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q6H71F0Zpqs


Aprèn el poema amb l’ajuda del vídeo (Quan te l’hagis après li pots recitar als pares,                
germans, avis, amics ….. 

Primer pica la paraula primavera. Quantes síl.labes té?. Després Pica altres paraules del             
poema. 

Escriu la paraula primavera en vertical i amb les seves lletres escriu paraules noves.. Ex:               
Paraula NIU 

NEN 

INDI 

UNGLA 

Després de la paraula primavera pots triar altres paraules del poema i fer el mateix. 

 
ACTIVITATS MATEMÀTIQUES 
➢ Seriacions amb diferents materials. Amb taps de diferents colors, pinces d’estendre la roba i              

altres materials que ens serveixin. Jugueu amb algú de la família. Primer us farà ell un patró                 
que haureu de seguir vosaltres, i després podeu fer-lo vosaltres i que l’hagi de seguir ell.                
Després si voleu podeu representar la sèrie que heu fet fent un dibuix. Així també exerciteu                
la vostra atenció.  
 
 
 

 

 

 

 
 
➢ JOC DELS TAPS I DELS DAUS. 

Aquí teniu un joc per jugar amb qui us vulgui acompanyar 

NECESSITEM: 

2 jugadors 

taps o cartonets amb els números de l’1 al 12. 

2 daus 

 NORMES DEL JOC: 



Cada jugador tindrà dotze taps o cartronets amb els números escrits a sobre. Aquests han               

d’estar  en línia amb els números de cara a l’altre jugador. 

Comença el jugador que treu el número més alt en una primera tirada. 

El joc comença tirant el dos daus, es sumen i es pren del contrincant el tap que correspon a                   

aquesta suma. Continua l’altre jugador fent el mateix i així successivament. Quan no es pot               

retirar un tap es perd el torn. Guanya el jugador que es queda amb tots els taps menys un.                   

Quin tap no podràs aconseguir mai del teu contrincant?  

  

 

ACTIVITATS ENTORN  
➢ Us proposem aquesta activitat que esperem que us agradi molt. A sota teniu l’enllaç d’un               

conte que es diu La vall del riu d’or. Després de mirar-lo i escoltar-lo ens agradaria que féssiu                  
la vostra pròpia amanida tal i com us agrada. La podeu fer utilitzant tots els ingredients que                 
vulgueu (podeu fer una foto del resultat) i també podeu fer el dibuix escrivint-los i així fer la                  
recepta per compartir-la amb tots nosaltres. Serà divertit veure com tots i totes trieu              
diferents ingredients segons els vostres gustos. Ànims!!!! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=895&v=IZELWHOeuTk&feature=emb_logo  

 

la vall del riu d’or 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=895&v=IZELWHOeuTk&feature=emb_logo


ACTIVITATS EMOCIONS  
BOTELLA DE LA CALMA 

  

Sabem que durant el dia tots tenim estones de tota mena. Dins de l’aula fèiem servir una tècnica que                   

els agradava molt i funcionava. Us la presentem per si la voleu fer amb els vostre fills o filles. Elles i                     

ells ja saben el que és la “Botella de la calma”. A l’aula quan un estava una mica neguitós anava a                     

buscar-la la sacsejava una mica i respirant profundament al ritme que anava baixant la purpurina               

s’anaven calmant. Aquesta activitat la podeu fer amb els vostre fills i filles segur que els encantarà. 

  

 

 

 

 

MATERIALS:  

-1 botella de plàstic petita 

-aigua calenta 

-pegament transparent o de colors. Si el pegament és transparent es necessitarà colorant alimentari 

-purpurina de colors 

-lluentons de colors, pompons, botons,.. 

ELABORACIÓ: 

1.-Ompliu la botella amb aigua calenta i afegim dos cullerades soperes de pegament. 

2.-Tanqueu la botella i la sacsegeu  fins que s'hagi desfet el pegament. 

3.-Desprès hi afegiu la purpurina, tanqueu i torneu a sacsejar fins que estigui tot ben barrejat. 

4.-Finalment hi introduiu lluentons de colors, pompons,... 

5.-Per acabar encinteu el tap o encoleu-lo per tal que no se’ns obri la botella al sacsejar-la 

 



ACTIVITATS PSICOMOTRICITAT 
Ara com que ja podeu sortir al carrer, us animem a que ens feu arribar fotos de l’activitat que feu.                    
Segur que us ho passeu d’allò més bé i ens agradaria que ho compartíssiu amb nosaltres.  

 

activitats música 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=9TtcsqgeQbs 

https://www.youtube.com/watch?v=7lL-39FTGJI 

  

- Visionar el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=xDz8NYIyLZ8&t=34s 

 

ENGLISH 
Hello!! How are you?? 

Ja sabeu que aquesta setmana podem començar a sortir al carrer, però anant amb compte i                
respectant les normes. Així que treballarem la cançó Hokey pokey que ens servirà per despertar els                
músculs que tenim adormits!  

També us proposo el joc Fred says. Nosaltres a la classe li dèiem Simon says, però és el mateix joc.                    
Podeu jugar amb els pares, amb els vostres germans o vosaltres sols perquè a l’enllaç del vídeo que                  
hi ha a continuació les ordres les dóna el Fred i només heu de seguir-les. 

Si voleu enviar-me fotografies o activitats que feu a casa ho podeu fer! El meu correu és                 
martaredondocomtes2020@gmail.com 

Bye bye 

 

 

       Hokey pokey 

 

 

 

 

    Game Fred says 

https://www.youtube.com/watch?v=9TtcsqgeQbs
https://www.youtube.com/watch?v=7lL-39FTGJI
https://www.youtube.com/watch?v=xDz8NYIyLZ8&t=34s
mailto:martaredondocomtes2020@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=UFCEHTIF1zY
https://www.youtube.com/watch?v=YdXqPzNk-Q0

