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PLA DE TREBALL A INFANTIL 
CURS:  P-5 

DATA: Del 20 d’abril al 26 d’abril 

Estimats CAPGROSSOS i classe de LA NEU, 

Una vegada més, volem reiterar-vos els millors desitjos de salut per a 
totes i tots.  

I ara si, continuem amb les propostes setmanals.  

                                                                                 Núria i Carol. 

 

 EXPLICACIÓ  DE LA TASCA 

DILLUNS 

 

MATÍ 

- Llenguatge oral i escrit: 

    Endevinalles: us proposem dos endevinalles per veure si les 
endevineu. 

 Si voleu, també podeu inventar-vos de noves però amb la 
temàtica de Sant Jordi i jugar amb la vostra família o enviar-li amb 
un amic o una amiga per veure si l’encerta. 

En aquestes endevinalles podeu escriure el resultat o fer-ho de 
forma oral.  
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TARDA 

- Robòtica i programació: 

A l’escola treballem la robòtica amb els BeeBots. 
Com no us els podem portar a casa us deixem 
aquesta app per jugar virtualment.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tts.beebot&gl=
ES 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tts.beebot&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tts.beebot&gl=ES
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DIMARTS 

 

MATÍ 

- Llenguatge matemàtic: 
 
Avui toca QUINZET. Es tracta de resoldre quatre problemes de 
manera mental. Sense suport material ni visual.  
 
Us expliquem una mica la dinàmica:  

● Primer li formuleu la pregunta i li doneu temps a respondre.  
● Si s’equivoca o no respon, formulem una altra vegada el 

problema, com a màxim es repetirà tres vegades. 
● Per últim, si no ha respost correctament no passa res. Li 

diem el resultat i ja! Anem a per l’altre.  
 
3.16 
(1) Si tenim tres pins en una mà i un pin en l’altra, quants 
pins tindrem entre totes dues mans? 
4 pins 
(2) Si de 4 llapis en traiem tres, quants llapis quedaran? 
1 llapis. 
(3) La Maria té 3 germans i la Clara 1. Quants germans més té 
la Maria que la Clara? 
2 germans 
(4) En Sergi té una màquina de tren i la Tere li’n dóna tres. 
Quantes màquines té ara? 
4 màquines 
 
Per continuar practicant podeu inventar els vostres propis 
problemes (també podeu deixar que ells us formulin els seus). I, 
ara si, podeu utilitzar material de suport: cigrons, pedres, pilotes… 
Intenteu no fer servir els dits de les mans.  
 
 
Us deixem una aplicació per si voleu anar fent 
diferents activitats de matemàtiques:  

- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innovam
at.bmath&gl=ES 

- https://apps.apple.com/es/app/bmath-matem%C3%A1ticas
-para-ni%C3%B1os/id1479835577 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innovamat.bmath&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innovamat.bmath&gl=ES
https://apps.apple.com/es/app/bmath-matem%C3%A1ticas-para-ni%C3%B1os/id1479835577
https://apps.apple.com/es/app/bmath-matem%C3%A1ticas-para-ni%C3%B1os/id1479835577
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TARDA 

- Llenguatge musical: 

Ens divertim en família. Us proposem 3 cançons sobre Sant Jordi 
i escolliu aquella que més us agradi. 

 Què heu de fer? Doncs un ball en família i després el podeu 
passar al grup de whatsapp o simplement balleu per vosaltres. 
Vinga aquestes coreografies!! 

1)      SANT JORDI I LA PRINCESA 

2)      SANT JORDI NO TENIA CAP SOLDAT 

3)      AMAGADA PRIMAVERA TXARANGO 

 

DIMECRES  

 

 MATÍ 

- Projecte: 

Amb l’arribada del tercer trimestre hem de començar a preparar 
l’últim projecte de l’any. Encara que no puguem fer la presentació 
final, farem un projecte ben especial. El tema de l’últim projecte 
són els animals salvatges, però hi ha dues condicions:  

- No pot ser un animal marí. 
- No pot ser un pingüí 

Quin és el primer pas per escollir l’animal? Fer propostes.  

Ens heu d’enviar per whatsapp un audio amb el nom d’un animal 
que us agradaria treballar i també el vostre nom aixì sabrem que 
heu participat tots. Per exemple: hola sóc la Carol, a mi 
m’agradaria estudiar les granotes. No passa res si l’animal surt 
repetit, és un primer sondeig més endavant farem les votacions.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=wbmyo_faQvc
https://www.youtube.com/watch?v=wbmyo_faQvc
https://www.youtube.com/watch?v=3HOL4EyoE6k
https://www.youtube.com/watch?v=3HOL4EyoE6k
https://www.youtube.com/watch?v=7crv0R_kvYY
https://www.youtube.com/watch?v=7crv0R_kvYY
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DIJOUS MATÍ 

- Llenguatge oral i escrit: 

Sopa de lletres: Sant Jordi. 

En aquesta sopa de lletres haureu de trobar : PRINCESA / 
ROSA/ DRAC/ JORDI  

 

 
 
 

TARDA 

- Descoberta de l’entorn: 

EXPERIMENT: 
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Fer SLIME. És un experiment que es pot fer de moltes maneres, 
us en deixem tres perquè ho feu com més us agradi.  

DIVENDRES MATÍ 

- Llenguatge matemàtic: 

 
JUGUEM AMB LES FIGURES GEOMÈTRIQUES  
 
Per començar necessitarem 3 figures grans i 3 petites de cada 
tipus (quadrats, cercles, rectangles i triangles). 
 
Si teniu algun joc de figures geomètriques planes el podeu 
aprofitar. També les podeu dibuixar en un full i retallar o 
descarregar la plantilla de FIGURES GEOMÈTRIQUES que 
trobareu al blog. 
 
L’activitat consisteix en fer un dibuix amb les figures segons les 
consignes donades.  
 

 

Ara podeu inventar els vostres propis dibuixos. Utilitzeu pega i les 
enganxeu en un full en blanc, podeu retallar més figures i omplir 
el vostre collage.  

TARDA 

- Descoberta d’un mateix i dels altres: 

Per acabar la setmana farem una mica de psico. Aquí teniu la 
nostra proposta: https://youtu.be/7qM42XyolCk 

https://cmujer.com.mx/formas-de-hacer-slime-casero/
https://cmujer.com.mx/formas-de-hacer-slime-casero/
https://youtu.be/7qM42XyolCk
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