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PLA DE TREBALL A INFANTIL 
CURS:  P-5 

DATA: Del 18 de maig al 24 de maig 

Estimats CAPGROSSOS i classe de LA NEU, 

Us enviem les activitats de la setmana. A per la sisena setmana!!!  

Abans de començar us volem dedicar aquesta cançó: 

El Jardí 

Una forta abraçada, 

                                                                                 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=di8VXleCyrE
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: 
● Resseguir els nombres 8 i 9. És important recalcar la          

direccionalitat de la grafia i començar per a dalt.  
(Fitxes adjuntes per descarregar) 

● Numeració i càlcul. Associació grafia quantitat i       
descomposició numèrica dels nombres de l’1 al  9 -10.  

 NECESSITEM: 

-Un penjador de roba. 

- Pinzes d’estendre roba. 

- Targetes en forma de samarretes amb els números (arxiu          
adjunt)i sinó papers amb els números (1 fins 10). 

Activitat:S’escull una samarreta amb un nombre. Es col·loca         
al penjador. Els nens i nenes han de posar la quantitat de            
pinces que hi ha a la samarreta. Es mira de quantes maneres            

http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/RESSEGUIR-NUMERO-8.docx.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/RESSEGUIM-N%C3%9AMERO-9.docx.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/SAMARRETES-PENJADORS.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/SAMARRETES-PENJADORS.pdf
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podem col·locar les pinces a les dues bandes del penjador: 10           
podria ser  5 i 5 o bé 9 i 1,… , 8 podria ser 4 i 4 o bé 5 i 3...  

 

 

  

 
 
 
TARDA  

- Projecte: 

Caràcterístiques físiques del Lleopard (P5B) i del Guepard        
(P5A). 

En el següent link veureu les diferències entre Lleopard i Guepard: 

https://www.youtube.com/watch?v=qbyr0JDSg54&t=59s 

 

També us adjuntem un pdf descrivint les característiques del         
Lleopard i del Guepard. Treballeu en família i converseu sobre les           
característiques d’aquests animals.  

GUEPARD 

LLEOPARD 

 

DIMARTS 

 

MATÍ  

-Llenguatge verbal:  

● Imatges boges. Us adjuntem unes fotografies. Observeu-les 
atentament. Hi ha alguna cosa que no encaixa? Per què? 
Mantingue una conversa, deixeu que siguin els infants els que 
trobin la bogeria i la justifiquin com ells creguin.  

○ IMATGE1  
○ IMATGE2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qbyr0JDSg54&t=59s
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/COM-S%C3%93N-ELS-GUEPARDS.docx.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/COM-S%C3%93N-ELS-LLEOPARDS.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/IMG_20200514_104836009.jpg
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/IMG_20200514_103206_opt.jpg
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● Treball lletra lligada. Nom i cognom amb lletra lligada. Per 
practicar la lletra lligada us deixem els models del nom i 
cognom de tots els companys i companyes de la classe per 
resseguir. 

○ CAPGROSSOS 
○ NEU 

En aquest enllaç podreu descarregar les fonts per si voleu 
escriure paraules amb lletra lligada a l’ordinador. També 
explica els passos a seguir per instalar els tipus de lletra  a 
l’ordinador. 
http://innoveduca.com/index.php/ca/recurs/fonts-de-lletra 

 

TARDA  

- Projecte:  

Posem noms de les parts dels animals del projecte.  

Us adjuntem una fitxa on els infants han d’escriure el nom de les 
parts que indica la fletxa. 

GUEPARD 

LLEOPARD  

 

La podeu posar en entrega de treballs al Clickedu.  

 

 

 

DIMECRES  

 

MATÍ 

- Llenguatge matemàtic: 

Consolidació conceptes llarg/curt. Adonar-se'n d'algunes propietats 
dels objectes. 

Us oferim una activitat a l’ordinador per classificar els objectes 
segons si són llargs o curts. En el següent link: 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematic
as/juego-largo-corto?rnd=0.5590384499248247 

Una altra proposta: 

http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/LLISTAT-P5-A.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/P5B-noms-lletra-lligada.pdf
http://innoveduca.com/index.php/ca/recurs/fonts-de-lletra
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/PARTS-DEL-GUEPARD.pdf
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/PARTS-DEL-LLEOPARD.pdf
https://escolasantcristofor.clickedu.eu/user.php?action=login
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-largo-corto?rnd=0.5590384499248247
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-largo-corto?rnd=0.5590384499248247
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Proporcionar  cordes, pals... ( curts,llargs, amples i estrets) per 
enfilar braçalets de diferents mides. D'aquesta manera, poden 
comprovar que en una corda o pal curt caben menys braçalets que al 
llarg; que necessiten un braçalet més ample per fer-lo passar per un 
ample… 

 

TARDA  

- Llenguatge plàstic: 

Que us sembla si creem uns animalons divertits plens de colors? 

 

Per començar necessitarem un retolador 
negre, pintura de colors, pinzell i un full blanc.  

Amb el retolador negre farem els ulls, la boca 
i el nas de l’animal escollit. Després, amb el 
pinzell i pintures de diferents colors anirem 
donant petites pinzellades per anar fent el cos 
del nostre animal.  

Un cop el tingue podeu acabar de donar els últims retocs amb el 
retolador. 
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DIJOUS MATÍ 

- Llenguatge verbal: 

● RODOLINS 

Els rodolins són un tipus d’estrofa de dos versos que rimen. Les dues 
paraules finals han de compartir el mateix so. 

Hi ha rodolins que els fem servir habitualment sense adonar-nos. 
Alguns són més tradicionals i altres més moderns: 

El rosa, que l’amor s’hi posa. 

És broma, poma! 

Mac, mec, mic, toca’t el melic. 

  

Els rodolins són una eina molt mona per treballar el llenguatge 
verbal. Les rimes dels rodolins els ajuden a adonar-se de les 
semblances i diferències, entre les paraules. Són divertits i fomenten 
la creativitat dels infants. 

Per escalfar motors començarem buscant paraules que rimin amb...  

SOL                            NIU                                SOPA 

MEL                           SUC                                PAL 
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Si us costa trobar-ne aquí us deixem un generador de rimes. 

Hem creat un joc de rimes, hi podeu jugar seguint aquest enllaç: 

https://play.makeit.app/play.html?code=385419 

o descarregant l’aplicació MAKE IT haureu d’entrar a l’app com a 
estudiant. Un cop a dins, la pantalla que veureu serà com aquesta: 

 

Heu d’anar a l’apartat aula que el trobareu a la part superior 
esquerra. un cop clicat us demanarà el nom I cognom de l’alumne i 
el codi OQXYJZ. D’aquesta manera podrem anar compartint amb 
tots vosaltres les activitats que anem creant.  

Després per poder jugar al primer joc que hem preparat per vosaltres 
haureu d’anar a la part inferior de la pantalla on diu codi 385419 i 
descarregar l’activitat. El nom que haureu de buscar entre els 
diferents jocs serà RIMES. Esperem que us agradi.  

 

Ara que ja tenim paraules anem a completar rodolins 

• UN MOSQUIT PETIT, PETIT, S’HA FICAT A DINS DEL... (LLIT) 

• L’OCELL FA PIU, PIU I VOLA CAP AL... (NIU) 

• QUAN PLOU, S’AMAGA EL CARGOL SOTA UNA... (COL) 

• TINC UNA COSA, DE COLOR... (ROSA) 

http://www.panoramahh.com/rimador/index-ca.php?terminacion=ria&numpalabras=7&Submit=Cercar+rimes
https://play.makeit.app/play.html?code=385419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.planetfactory.makeitAndroid&gl=ES
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 • SALTA AMB UN PEU I COMPTA FINS A... (DEU) 

• QUAN S’HA AMAGAT EL SOL, L’EQUIP HA MARCAT UN... (GOL) 

• ARRIBA UNA ORENETA I ES MENJA UNA... (GALETA) 

• HA SALTAT LA GRANOTA PER DAMUNT DE LA... (PILOTA) 

  

I per fi ha arribat el moment de crear el vostre rodolí. Utilitzeu el 
vostre nom. Ens podeu enviar un audio o un escrit amb el vostre 
rodolí. D’aquesta manera podrem crear un llibre de rodolins.  

 
 

TARDA  

- Descoberta de l’entorn. EXPERIMENT 

Avui veurem com la FLOTABILITAT d’alguns objectes segons la 
composició de l’aigua.  

Materials: per realitzar aquest experiment 
necessitarem: aigua, sucre, sal, bicarbonat, 
4 gots, petits objectes i plastelina. 

Procés:  

1. Omplim els gots amb aigua. 
2. A cada got li posem una substancia i ho removem. Hi haurà 

un got que només tindrà aigua.  
3. Què creieu que passarà? Quines coses suraran a l’aigua? 

quines s’enfonsaran? 
4. Ara anem posant el mateix objecte a dins dels diferents 

recipients. Ho provem amb diferents objectes. 
5. Què ha passat? Per què creus que ha passat? 
6. Ara tirem una bola de plastilina. Què passarà? Què ha 

passat?.  
7. Per últim, intenteu transformar la bola de plastilina perquè 

pugui surar a tots els gots. Quina forma li haurem de donar?  

En aquest enllaç ,https://www.instagram.com/p/B_nYiLSJC1N/, 
podreu veure una demostració d’aquest experiment i un parell més 
realitzats amb aigua.  

https://www.instagram.com/p/B_nYiLSJC1N/
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DIVENDRES MATÍ 

- Llenguatge musical: 

Altres cultures, altres balls.  Aquesta setmana us proposem 
descobrir cançons i danses d’altres cultures. Aprofitant el projecte 
ens capfiquem en Àfrica.  

Activitat: escoltar i ballar la cançó kokoleoko en familia. En el següent 
link teniu la cançó: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_YOCo7gobQ 

En els següents enllaços idees per fer la dansa: 

https://www.youtube.com/watch?v=o3qdVxX4fsA 

https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8 

 

TARDA  

- Descoberta d’un mateix i dels altres: 

Activitat: Endevina l’objecte. 

Ara jugareu a un joc d’endevinar quina carta té un familiar. Ens 
posarem en una rotllana. 

Per torns agafareu una de les cartes que tenim al mig de la rotllana 
cap per avall.(Cartes adjuntes) La mirareu i pensareu com explicar a 
la resta,  l’objecte que teniu a la carta sense mostrar-lo. No podeu dir 
la paraula, s’ha de descriure l’objecte. 

Un cop hàgiu explicat quin objecte teniu, els altres ho hauran 
d’endevinar. Per part vostra no podeu mostrar la carta  fins que 
obtingueu la resposta adequada. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_YOCo7gobQ
https://www.youtube.com/watch?v=o3qdVxX4fsA
https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8
http://blocs.xtec.cat/infantilsantcristofor2020/files/2020/05/CARTES-OBJECTES.pdf

