
 

RECOMENACIONS GENERALS

• 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 sempre es un 

factor motivador pels nens i nenes. 

 

 

Àrea Activitats

General 

Estimades famílies,

 

arrel de les circumstàncies inesperades que estem vivint aquests 

dies, ens posem en contacte amb vosaltres per donar

de recursos per si en algun moment podeu fer alguna activitat amb 

els nens i nenes de P5.

 

Són activitats de repàs de tot allò que hem après i a la vegada són 

complementàries a totes les feines que 

són obligatòries, únicament són activitats de suport que podeu fer 

de manera voluntària.
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RECOMENACIONS GENERALS 

Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 

presentació donades al llarg del curs. 

Procurar treballar tots aquests aspectes de manera variada. 

se a la programació.  

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

factor motivador pels nens i nenes.  

Activitats 

Estimades famílies, 

arrel de les circumstàncies inesperades que estem vivint aquests 

ens posem en contacte amb vosaltres per donar

de recursos per si en algun moment podeu fer alguna activitat amb 

els nens i nenes de P5. 

Són activitats de repàs de tot allò que hem après i a la vegada són 

complementàries a totes les feines que hem estat fent fins ara, no 

són obligatòries, únicament són activitats de suport que podeu fer 

de manera voluntària. 

famílies poden entrar al Web Solutions d’AMCO

de Gear Up corresponent a cada curs. 

Gear Up 3 Book 2 

fet les unitats 2, 3 i 4 fins el 12 de març. 

Pueden visualitzar los vídeos complementarios marcados

horizontal superior con una barita mágica “Spark
 al final de cada unitat, trobaràn 2 pàgines de

un repàs de l’unitat. 

poden trobar moltes cançons i rimes a Youtube de

days of the week),Super Simple Songs and Rhymes,Maple

Learning i BBC Children’s English. 

Es recomana realitzar tots els treballs respectant les normes de 

 

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

arrel de les circumstàncies inesperades que estem vivint aquests 

ens posem en contacte amb vosaltres per donar-vos un banc 

de recursos per si en algun moment podeu fer alguna activitat amb 

Són activitats de repàs de tot allò que hem après i a la vegada són 

hem estat fent fins ara, no 

són obligatòries, únicament són activitats de suport que podeu fer 

d’AMCO i poden obrir el 

marcados en el 

“Spark 

de Home School 

de Dream English 

Rhymes,Maple Leaf 



 

Llenguatges 

-Plàstica:

pintura, retoladors...)

-Música:

treballades a l'aula

"A l'escola hi ha fantasmes"

"Els xinesos"

 

Treballar les activita

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.html

 

-Lectura de llibres: qualsevol llibre que sigui motivador pel nen o 

nena. Treballar la comprensió lectora fent preg

contingut del llibre i fer dibuix.

-Dictat de paraules o frases.

-Diari d’emocions: escriure com em sento i perquè. Fer el dibuix.

-Jugar al penjat, pu

Llenguatge 
matemàtic 

-Traç dels números de l’1 al 9. 

-Relacionar 

ells hagin de dibuixar al costat tantes coses com indica el número.

-Jocs matemàtics: dòmino

Plàstica: realitzar dibuixos fent servir diferents materials (ceres, 

pintura, retoladors...) 

Música: Els alumnes poden repassar les següent cançons 

treballades a l'aula 

"A l'escola hi ha fantasmes" 

"Els xinesos" 

Treballar les activitats 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.html

Lectura de llibres: qualsevol llibre que sigui motivador pel nen o 

nena. Treballar la comprensió lectora fent preg

contingut del llibre i fer dibuix. 

Dictat de paraules o frases. 

Diari d’emocions: escriure com em sento i perquè. Fer el dibuix.

Jugar al penjat, puzles de paraules,... 

Traç dels números de l’1 al 9.  

Relacionar grafia amb quantitat: escriure números en un full i que 

ells hagin de dibuixar al costat tantes coses com indica el número.

Jocs matemàtics: dòmino - bingo,... 

realitzar dibuixos fent servir diferents materials (ceres, 

Els alumnes poden repassar les següent cançons 

s 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.html 

Lectura de llibres: qualsevol llibre que sigui motivador pel nen o 

nena. Treballar la comprensió lectora fent preguntes sobre el 

Diari d’emocions: escriure com em sento i perquè. Fer el dibuix. 

: escriure números en un full i que 

ells hagin de dibuixar al costat tantes coses com indica el número. 



 

Llocs web 

WEBS PER APRENDRE:

-80 Recursos educatius per aprendre des de casa

http://natibergada.cat/recursos

casa 

-Edu365

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

 

VÍDEOS EDUCATIUS:

- Lema Claret

https://www.youtube.com/watch?v=QJlqrSVleD4

-Un dia al parvulari

https://www.youtube.com/watch?v=tRZlVfYdrS0

- Cançó “alfabet fonètic”

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

-Conte “Rosa contra el virus”

https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa

virus-cuento

otros-posibles

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

Mestres de P5

 

WEBS PER APRENDRE: 

80 Recursos educatius per aprendre des de casa

http://natibergada.cat/recursos-educatius-per-aprendre

Edu365 

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

VÍDEOS EDUCATIUS: 

Lema Claret 

https://www.youtube.com/watch?v=QJlqrSVleD4 

Un dia al parvulari 

https://www.youtube.com/watch?v=tRZlVfYdrS0 

Cançó “alfabet fonètic” 

://www.youtube.com/watch?v=uvrdzQwLhHc 

Conte “Rosa contra el virus” 

https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa

cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus

posibles-virus 

Estem a la vostra disposició per si necessiteu qualsevol cosa.

Mestres de P5 

80 Recursos educatius per aprendre des de casa 

aprendre-des-de-

https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-

coronavirus-y-

Estem a la vostra disposició per si necessiteu qualsevol cosa. 


