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PLA DE TREBALL A INFANTIL 
CURS:  P-5 

DATA: Del 11 de maig al 17 de maig 

Estimats CAPGROSSOS i classe de LA NEU, 

Durant aquesta setmana començarem a treballar el projecte de l’animal que           
heu triat. També prepararem el traç per introduir l’escriptura amb lletra           
lligada. 

Abans de començar us volem dedicar aquesta cançó: 

Qualsevol nit pot sortir el sol 

A per la cinquena setmana!!!  

                                                                                 Núria i Carol. 

 

 

Bloc d’anglès: La teacher Pat penja cada setmana activitats de vocabulari i 
cançons. 

Bloc de música: l’Eugeni de tant en tant també us va penjant activitats. 

Bloc emocions: aquí podreu trobar diferents recursos emocionals. 

 

 

Glifing: recordeu que teniu programades les sessions diàries. Cada dia 
apareix una sessió nova, dissabtes i diumenges també. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sne7lfOD4Oo
https://blocs.xtec.cat/anglessantcristofor/category/home-page-inici/1-corners/p3-p4-p5/
https://blocs.xtec.cat/musicasantcristofor/category/educacio-infantil/
https://blocs.xtec.cat/santcristoforinclusiu/
https://www.glifing.com/platform/login
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A la part superior dreta de la pantalla del Glifing podeu canviar la tipologia 
de lletra (lletra de pal, lligada o impremta). 

 

 

 EXPLICACIÓ  DE LA TASCA 

DILLUNS 

 

MATÍ 

-  Llenguatge matemàtic: 

Cos geomètric : Esfera. És la superfície formada per tots els punts            
que es troben a una mateixa distància (anomenada radi) d'un punt           
donat (anomenat centre) de l'espai.  

En llenguatge comú també s'anomena esfera la regió sòlida limitada          
per una superfície rodona, tot i que el terme matemàtic per designar            
aquesta regió és bola. 

Podeu posar als infants el següent link que parla dels cossos           
geomètrics. 

. https://www.youtube.com/watch?v=XPRSONHI-bQ 

Activitat: buscar per casa objectes que tinguin forma d’esfera. Fer          
fotos i les podeu compartir en el grup de whatsapp. 

  

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Superf%C3%ADcie
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dist%C3%A0ncia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Radi_(geometria)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Punt_(geometria)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Centre_(geometria)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Espai
https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%B2lid
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bola_(matem%C3%A0tiques)
https://www.youtube.com/watch?v=XPRSONHI-bQ
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TARDA  

- Projecte: 

Com farem el projecte confinat? 

La setmana passada vam fer les votacions de l’animal què els           
agradaria estudiar, com també, en la videoconferència els vam         
preguntar què sabien i què volien saber dels Guepards(P5A) i dels           
Lleopards (P5B). 

A partir dels seus interessos anirem aprofundint sobre les         
característiques de l’animal.  

Per tant, durant les setmanes anirem treballant un aspecte de          
l’animal, buscarem informació i farem activitats per consolidar el què          
han après.  

Abans de començar el projecte, els infants faran un dibuix inicial de            
l’animal que servirà per veure què en saben (És important, que el            
facin com ells creguin, que no el copïin ni els doneu pistes de com              
l’han de fer) 

Quan acabem el projecte faran el dibuix final. D’aquesta manera          
veurem què han après.  
Dit això, l’activitat d’avui és fer el dibuix inicial. Teniu la fitxa            
adjunta. (L’entrega de treball es farà via clickedu) 

 

DIMARTS 

 

MATÍ  

-Llenguatge verbal:  

Sequënciació d’imatges: per treballar el llenguatge oral us oferim un 
fitxer amb quatre imatges que estan desordenades.  

SEQÜENCIACIÓ 

L’infant les ha d’ordenar i verbalitzar la seva seqüenciació. També 
cap la possibilitat d’escriure alguna paraula a les bafarades.  
 
 
 
 

http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/DIBUIX-INICIAL-PROJECTE-1.pdf
https://escolasantcristofor.clickedu.eu/user.php?action=login
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/SEQ%C3%9CENCIACI%C3%93-DUNA-HIST%C3%92RIA.pdf
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-Robòtica i programació: 

Per continuar treballant la programació us 
proposem que utilitzeu aquesta app CodeKarts: 

Android 

iPhone 

Code Karts introdueix la pre-codificació per a nens a través d'una 
sèrie de trencaclosques lògics presentats en forma de pista de 
carrera. L’objectiu és utilitzar maons de direcció per portar el cotxe a 
la línia d’arribada. 

Gràcies a l’observació minuciosa de la pista que hi ha per endavant i 
a un pensament lògic, els nens adoptaran ràpidament solucions a 
puzles cada cop més difícils i començaran a absorbir elements clau 
del pensament basat en codis.  

 

TARDA  

- Projecte: us adjuntem un arxiu amb imatges sobre l’animal.  

Què cal fer? observar les característiques físiques de l’animal i 
posar-les en comú amb la família.  

GUEPARD 

LLEOPARD 

 

 

 

DIMECRES  

 

MATÍ 

- Llenguatge matemàtic: 
● Resseguir els nombres 6 i 7. És important recalcar la          

direccionalitat de la grafia i començar per a dalt.  
(Fitxes adjuntes per descarregar) 
Podeu també treballar la grafía amb material de modelar (plastilina,          
pasta de sal…)  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edokiacademy.babycoding&hl=ca
https://apps.apple.com/us/app/code-karts-pre-coding-logic/id1222704761
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/IMATGES-GUEPARD.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/observaci%C3%B3-lleopard.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/RESSEGUIR-NOMBRE-6.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/RESSEGUIR-NOMBRE-7.pdf
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● Relacionar grafia - quantitat. Teniu l’arxiu adjunt, però abans         
de treballar la fitxa ho fem de forma vivencial amb els números            
fins al 7.  

Podeu classificar material que tingueu a casa segons la quantitat. 

Per exemple, fer grups de: 

1 : un llapis                     4: quatre plats 

 2: dos tovallons               5: cinc cigrons 

  3: tres gots                    6: sis pomes  

                                        7: set forquilles  

Després pots fer paperets escrivint el número i relacionar-ho en el           
grup que correspongui.  

 

TARDA  

- Llenguatge plàstic: 

Avui treballarem diferents grafismes.  

Primer de tot, podeu practicar en una safata amb farina o sorra. Per 
fer més atractiu el traç sempre podeu posar a la part inferior de la 
safata un full i després cobrir-ho amb farina i d’aquesta manaera al 
realitzar el traç anirà apareixent el color del full. Com a eina de 
traçada podeu fer servir un pal, un pinzell, el dit… Utilitzeu els 
patrons per saber quin traç heu de fer.  

Aquí teniu un joc online per dibuixar a la sorra i anar practicant: 

Joc per jugar amb la sorra  

Després de practicar ja esteu preparats per omplir els dibuixos amb 
els grafismes treballats. A cada espai podeu utilitzar un traç diferent. 
També podeu utilitzar algun traç que no surti als patrons. Ho podeu 
realitzar amb retoladors i així us quedarà més alegre. Teniu tres 
animals diferents, escolliu aquell que més us agradi. 

http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/RELACIONA-QUANTITAT-GRAFIA.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/PATRONS-GRAFISME2.pdf
http://www.thekirankumar.com/blog/wp-content/uploads/sandwriting.html
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Conill 

Gos 

Ren 

En aquest vídeo us expliquem millor com fer la tasca. 

Per últim, us deixem algunes fitxes de grafisme per si voleu seguir 
practicant. No les feu totes a la vegada! 

 

DIJOUS MATÍ 

- Llenguatge verbal: 

Amb el mes de MAIG arriba una altra dita. Us presentem el model en 
lletra lligada i lletra de pal, perquè els infants de la casa comencin a 
familiaritzar-se amb aquesta tipologia.  

 

PAL / LLIGADA 

Intenteu memoritzar la dita jugant amb la cantarella i posant diferents 
veus. Jugue a amagar paraules, en comptes de dir aquella paraula 
s’ha de picar de mans o tocar-se el nas. 

En acabar podeu completar aquesta fitxa. On heu d’escriure la dita i 
pintar el dibuix. La podeu escriure amb lletra de pal o lligada. 
 
 

http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/Funky-Easter-Bunny-Craft-Template-Adobe-Reader-_375754.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/Funky-Dog-Craft-Template-Adobe-Reader-_2714890.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/Funky-Reindeer-Craft-Template-Adobe-Reader-_692900.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RK2i4TW50T0
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/FITXES-GRAFISME.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/maig-lletra-de-pal.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/maig-lligada.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/fitxa-maig.pdf
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TARDA  

- Descoberta de l’entorn. EXPERIMENT 

 Ou Ballarí  

Aquesta setmana us portem un experiment per realitzar amb un ou i 
vinagre ja veureu que divertit. 

Per començar necessitareu un ou, vinagre, un pot i paciencia 
(24hores). 

En aquest vídeo de youtube us explica molt bé com realitzar aquest 
experiment. 

Esperem que us agradi. 

DIVENDRES MATÍ 

- Llenguatge musical:  

La proposta musical d’aquesta setmana és una audició per treballar 
la capacitat d’escolta i discernir diferències auditives.  

LA PRIMAVERA DE VIVALDI (ALLEGRO I) 

 

Per començar escolteu l’audició sense mirar la pantalla i a poder ser 
amb els ulls tancats. 

Ara ja la podeu escoltar mirant el musicograma i veient les diferents 
parts de l’audició. Pareu atenció als petits canvis de la música que es 
representen amb noves imatges. 

https://www.youtube.com/watch?v=4VfnF9IWV_s
https://www.youtube.com/watch?v=l4Ad6pZ8vEQ
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Per últim, us podeu convertir en directors d’orquestra i dirigir aquest 
concert. 

 

TARDA  

- Descoberta d’un mateix i dels altres: 

Aquest sóc jo: us adjuntem un arxiu perquè es dibuixin a ells 
mateixos.  

Sóc jo 

Primer ens observem en un mirall i ens descrivim( com tenim els 
cabells, els colors i forma dels ulls, …)Després ens dibuixem a la 
fitxa o en una llibreta.(És important que posin el nom i la data per 
anar practicant la lectoescriptura) 

 

REUNIÓ MEET 

Visualitzarem un vídeo i parlarem sobre les característiques físiques 
de l’animal salvatge escollit. És important que els infants previament 
hagin observat les imatges presentades en l’activitat del projecte 
proposades el dimarts. (GUEPARD i LLEOPARD) 

 

 

http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/S%C3%93C-JO.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/IMATGES-GUEPARD.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/observaci%C3%B3-lleopard.pdf

