
 

 

Àrea Activitats

General 

 

RECOMENACIONS GENERALS

Hola pares i mares,

Us fem arribar el full de tasques per aquesta segona setmana

Recordeu que aquestes

 per tant

dediqui  una estoneta per continuar amb el seu aprenentatge

ja sigui per mitjà de jocs,  llibres, quaderns, webs educatives...

RECORDEU QUE EL MÉS IMPORTANT ÉS QUE EL NEN GAUDEIXI

APRENENT. 

Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de

presentació donades al llarg del curs.

Procurar treballar tots aquests aspectes de manera variada.

No avançar

El seguiment d’aquesta feina per part de la família

motivador pels nens i nenes.

 

Activitats 

RECOMENACIONS GENERALS 

Hola pares i mares, 

Us fem arribar el full de tasques per aquesta segona setmana

Recordeu que aquestes recomanacions són orientatives i,

per tant, no cal fer-ho tot. És necessari que el nen o la nena

dediqui  una estoneta per continuar amb el seu aprenentatge

ja sigui per mitjà de jocs,  llibres, quaderns, webs educatives...

RECORDEU QUE EL MÉS IMPORTANT ÉS QUE EL NEN GAUDEIXI

APRENENT.  

Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de

presentació donades al llarg del curs. 

Procurar treballar tots aquests aspectes de manera variada.

No avançar-se a la programació. 

El seguiment d’aquesta feina per part de la família

motivador pels nens i nenes. 

UNA  ABRAÇADA A TOTS.

Us fem arribar el full de tasques per aquesta segona setmana. 

recomanacions són orientatives i, 

ho tot. És necessari que el nen o la nena 

dediqui  una estoneta per continuar amb el seu aprenentatge 

ja sigui per mitjà de jocs,  llibres, quaderns, webs educatives... 

RECORDEU QUE EL MÉS IMPORTANT ÉS QUE EL NEN GAUDEIXI 

Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 

Procurar treballar tots aquests aspectes de manera variada. 

El seguiment d’aquesta feina per part de la família sempre es un factor 

UNA  ABRAÇADA A TOTS. 



 

Anglès 

Seguim amb les mateixes pautes que la última setmana i afegim els 
següents enllaços per les cançons específiques que hem treballat 
fins ara. Són:

Postman Pat theme music

https://www.youtube.com/watch?v=WAYVfmSig0I

Poden mirar algún episodi de Postman Pat

Dream E
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs

Dream English months of the year

https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI

Little Walrus Hello song

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

Classroom fun timers

https://www.online

2 Little Dicky Birds sitting on a wall (n’hi ha varis)

https://www.youtube.com/watch?v=LwuiDz3gcUY

https://www.youtube.com/watch?v=IlHnRlQsk6o

English with Blippi ( hi ha molts vídeos amb el Blippi

Música 

Repassar les següent cançons treballades a l'aula
"A l'escola hi ha fantasmes"
"Els xinesos"
 
Treballar les activitas proposades en el següent enllaç:
http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/02/a_ba02_01vf.html
http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/01/a_ba01_01vf.html
http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/05/a_ba05_01vf.htm

Llengües 
Plàstica: fer un collage. Retallar diferents tipus de papers o 
materials (papers de diari, plàstic, revistes, roba, cotó...) i enganxar
ho lliurement en un paper. 

Seguim amb les mateixes pautes que la última setmana i afegim els 
següents enllaços per les cançons específiques que hem treballat 
fins ara. Són: 

Postman Pat theme music 

https://www.youtube.com/watch?v=WAYVfmSig0I 

Poden mirar algún episodi de Postman Pat 

Dream English days of the week
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs 

ream English months of the year 

https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI 

Little Walrus Hello song 

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

Classroom fun timers 

https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/

2 Little Dicky Birds sitting on a wall (n’hi ha varis) 

https://www.youtube.com/watch?v=LwuiDz3gcUY 

https://www.youtube.com/watch?v=IlHnRlQsk6o 

English with Blippi ( hi ha molts vídeos amb el Blippi)

epassar les següent cançons treballades a l'aula 
"A l'escola hi ha fantasmes" 
"Els xinesos" 

Treballar les activitas proposades en el següent enllaç:
http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/02/a_ba02_01vf.html
http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/01/a_ba01_01vf.html
http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/05/a_ba05_01vf.htm

Plàstica: fer un collage. Retallar diferents tipus de papers o 
materials (papers de diari, plàstic, revistes, roba, cotó...) i enganxar
ho lliurement en un paper. CREATIVITAT AL PODER!!!

Seguim amb les mateixes pautes que la última setmana i afegim els 
següents enllaços per les cançons específiques que hem treballat 
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Treballar les activitas proposades en el següent enllaç: 
http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/02/a_ba02_01vf.html 
http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/01/a_ba01_01vf.html 
http://ares.cnice.mec.es/artistica/a/05/a_ba05_01vf.htm 

Plàstica: fer un collage. Retallar diferents tipus de papers o 
materials (papers de diari, plàstic, revistes, roba, cotó...) i enganxar-

CREATIVITAT AL PODER!!! 



 

Llengua: continuar amb la lectura de llibres de tot tipus: d’històries, 
d’humor (petits acudits), 
tradicionals...

Fer preguntes sobre allò que s’ha llegit.

Inventar frases (l’adult proposarà una p
frase, i després fer el dibuix de la frases).

Diari de les emocions: escriure un bon
dibuix. 

Continuar amb els diferents j
trencaclo

Matemàtiques 

Jugar a jocs matemàtics com dòmino
números....

 

Recordar les figures geomètriques
triangle i buscar aquestes formes en coses de l’entorn de casa que 
segur que les trobareu i després les podeu

Llocs web 

•

•
•

•

Altres 
Estem a la vostra disposició per si necessiteu qualsevol cosa.

Mestres de P5

 

Llengua: continuar amb la lectura de llibres de tot tipus: d’històries, 
d’humor (petits acudits), d’animals, d’endevinalles, contes 
tradicionals... 

Fer preguntes sobre allò que s’ha llegit. 

Inventar frases (l’adult proposarà una paraula que ha de sortir a la 
frase, i després fer el dibuix de la frases). 

Diari de les emocions: escriure un bon moment del dia i fer el 
 

Continuar amb els diferents jocs de llengua com el penjat, 
trencaclosques i també podeu crear un bingo de para

gar a jocs matemàtics com dòmino, bingo, memory, puzle de 
números.... 

Recordar les figures geomètriques: quadrat, cercle, rectangle i 
triangle i buscar aquestes formes en coses de l’entorn de casa que 
segur que les trobareu i després les podeu dibuixar i classificar.

• 80 recursos educatius per aprendre des de casa.
https://natibergada.cat/recursos-educatius
aprendre-des-de-casa 

• Edu 365 http://www.edu365.cat/infantil/

• Cançons de la Dàmaris Gelabert per repassar el dies de 
la setmana, l’abecedari i passar una bona estona ballant.

• @babyogui de instagram, cada dia a les 18’00 fa sessió 
de ioga per fer amb nens a cada. 

Estem a la vostra disposició per si necessiteu qualsevol cosa.

es de P5 

Llengua: continuar amb la lectura de llibres de tot tipus: d’històries, 
d’animals, d’endevinalles, contes 

araula que ha de sortir a la 

moment del dia i fer el 

ocs de llengua com el penjat, 
ques i també podeu crear un bingo de paraules. 

, bingo, memory, puzle de 

quadrat, cercle, rectangle i 
triangle i buscar aquestes formes en coses de l’entorn de casa que 

dibuixar i classificar. 

80 recursos educatius per aprendre des de casa. 
educatius-per-

http://www.edu365.cat/infantil/ 

Gelabert per repassar el dies de 
la setmana, l’abecedari i passar una bona estona ballant. 

@babyogui de instagram, cada dia a les 18’00 fa sessió 

Estem a la vostra disposició per si necessiteu qualsevol cosa. 


