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PARES I MARES, US RECORDEM ALGUNES 

DE LES NORMES PER TREBALLAR AMB ELS 

VOSTRES FILLS/ES 
 

 

1. TRIAR UN MOMENT QUE EL VOSTRE FILL/A EN 

TINGUI GANES  

2. HEU D’ESTAR AL SEU COSTAT I CONTROLAR QUE 

HO FAN CORRECTAMENT. 

3. HEM D’INTENTAR QUE FACIN BONA LLETRA. 

4. HEM D’INTENTAR QUE SEPARIN LES PARAULES EN 

LES FRASES. 

5. ELS HAN DE FER AMB LLAPIS. 

6. ELS HAN DE PINTAR AMB COLORS. 

7. SEMPRE HAN DE PINTAR ELS DIBUIXOS (ELS QUE 

ES FAN I ELS QUE JA ESTAN FETS) 

8. EL VOCABULARI QUE PENSEN HA DE SER EN 

CATALÀ. 

9. CAL ESCRIURE EL NOM I COGNOM I LA DATA  

           (ex: DIUMENGE 12 DESEMBRE) 
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Benvolguda família, 
 

 

Com sabeu, a P5 som els grans de l’etapa d’Educació Infantil i ja ens estem 

preparant per pujar a Primària, per això creiem que és important no perdre les 

rutines i els hàbits d’estudi (la lectura i l’escriptura). 

Així doncs us facilitem un seguit d’activitats i d’exercicis per a fer en família, que de 

ben segur us ajudaran a passar l’estona d’una manera més ràpida i entretinguda. 

SOM-HI! 

 

Per a treballar la lectoescriptura: 

● Jugar al “veig veig” amb els sons de les lletres. (En comptes de colors, 

utilitzarem les lletres per les que comença la paraula, recordeu que no 

utilitzem el nom de la lletra, sinó el seu so) 

● Jugar a pensar paraules amb un so determinat (paraules que tinguin o 

comencin…) 

● Jugar al penjat 

● Mirar contes amb la família i fer una mica de conversa 

https://www.youtube.com/channel/UCZaGb2M6AbvRrT2OVx9YvPA/videos 

(en aquest enllaç trobareu contes de totes les lletres) 

● Practicar la lectura amb els fulls que us hem anat donant cada setmana i els 

que us farem arribar a partir d’ara 

● Recordeu practicar el nom i cognom amb lletra lligada. Us adjuntem un full 

amb el traç; feu especial atenció a la direcció de cada lletra per a fer bé les 

grafies, la teniu marcada amb una fletxa. 

● Fer petites llistes, per exemple: llista de la compra, llista de les joguines, llista 

de les coses que tenen a l’habitació… (no més de 4 o 5 paraules). És 

important que pensin i escriguin ells/es les paraules sols, eviteu dictar les 

lletres, han de discriminar el so ells/es. 

● Aquesta setmana treballarem la lletra “X” (principi de paraula) i la setmana 

vinent la lletra “LL”, us recomanem: 

1. Començar pel conte de la lletra (mirar enllaç) 

 “X” → https://www.youtube.com/watch?v=0lBygK9DOIk 

 “LL” → https://www.youtube.com/watch?v=8h4SVr08RRk 

2. Pensar paraules que tinguin el so que estem treballant. 

https://www.youtube.com/channel/UCZaGb2M6AbvRrT2OVx9YvPA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=0lBygK9DOIk
https://www.youtube.com/watch?v=8h4SVr08RRk
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3. Escriure les paraules que hem pensat i fer dues frases amb 

aquest vocabulari al full de deures. 

  4.Practicar la lectura al full que us facilitem. 

● Repassar la lectura dels noms i cognoms dels companys i companyes de 

classe (us adjuntem també el full amb tots) 

 

Per a treballar les matemàtiques (Entusiasma’t): 

● Fer les feinetes d’ENTUSIASMAT pendents del llibre del 2n.Trimestre, també 

us facilitem les feientes de “més a més” per si les voleu fer: jocs, repassar 

números… (Us les adjuntem en format pdf per si algú vol i pot descarregar i 

imprimir) 

● Practicar les  sèries al següent enllaç  

https://clic.xtec.cat/projects/enserie/jclic.js/index.html 

● Jugar a resoldre petits problemes de càlcul mental (Penso, preparo i mostro). 

Per exemple:  

     Si tinc quatre cireres i me’n menjo una, quantes me’n queden?  

   L’equip de primer va marcar quatre gols i el de segon, dos. De 

quants gols de diferència va guanyar l’equip de primer?  

     La Georgina té un pastís i el parteix per la meitat. Quants trossos  

de pastís té ara?  

 

English Workshop + English is fun: 

● Videos Super Simple Song (family, clothes, professions, body,...) 

● Veure capítols “ Here comes Simon” 

 
 
Música: 
 

● Veure aquestes danses al youtube: Pot Petit, danses Chu chu ua (Dayiro), 

the Hokey shake kids (Super Simple Songs) 

● “ You’re the one that i want” (Grease) 

 
Plàstica: 

● Practicar el traç amb les tisores 

            https://www.pinterest.es/nataliagp13/retallar/ 

● Activitats d’enfilar (podem fer un collaret amb macarrons) 

https://clic.xtec.cat/projects/enserie/jclic.js/index.html
https://www.pinterest.es/nataliagp13/retallar/
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            https://www.pinterest.es/pin/469148486185512781/ 

● Escriure el nostre nom amb plastilina. Podem intentar també escriure el 

dia de la setmana. 

            https://www.pinterest.es/pin/133278470208242896/ 

● Retallar 

https://www.pinterest.es/pin/320388960993636579/ 

           https://www.pinterest.es/virgilior/grafomotricitat-a-infantil/ 

● Pintar rotllos de paper higiènic per a fer animalets, mitjans de transport... 

https://www.pinterest.es/pin/460563499387446547 

https://www.pinterest.es/pin/428264245817858320/ 

https://www.pinterest.es/pin/620089442424300068/ 

● Retallar una fotografia d’una revista i a partir d’aquí fer-ne un puzle. 

  

Feina per entretenir-nos i de més a més! 

● Realitzar jocs didàctics o de taula 

● Idees per jugar a casa 

https://estacionbambalina.com/70-ideas-faciles-para-jugar-con-ninos-dentro-

de-casa/ 

● Visualitzar i cantar cançons conegudes o apreses durant aquest curs 

Bon dia 

https://www.youtube.com/watch?v=BF7w-xJUlwM 

Good morning  

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

Quin dia fa? 

https://www.youtube.com/watch?v=_p3Gl_ogA30 

How’s the weather? 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 

Dies de la setmana 

https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo 

Days of the week 

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

Els mesos de l’any  

https://www.youtube.com/watch?v=ukRuUKW9ek0 

https://www.pinterest.es/pin/469148486185512781/
https://www.pinterest.es/pin/133278470208242896/
https://www.pinterest.es/pin/320388960993636579/
https://www.pinterest.es/virgilior/grafomotricitat-a-infantil/
https://www.pinterest.es/pin/460563499387446547/
https://www.pinterest.es/pin/428264245817858320/
https://www.pinterest.es/pin/620089442424300068/
https://estacionbambalina.com/70-ideas-faciles-para-jugar-con-ninos-dentro-de-casa/
https://estacionbambalina.com/70-ideas-faciles-para-jugar-con-ninos-dentro-de-casa/
https://www.youtube.com/watch?v=BF7w-xJUlwM
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=_p3Gl_ogA30
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=ukRuUKW9ek0
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Months of the year  

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk 

Vella quaresma 

https://www.youtube.com/watch?v=TTBEbzrWq68 

Conte de la vella quaresma  

https://www.youtube.com/watch?v=7t8MayVIBpg 

Cançó de les lletres 

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

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

Cançó de l’hivern i el fred  

https://www.youtube.com/watch?v=1PCAJgylsRs 

Cançó de la Vella Quaresma 

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

https://www.youtube.com/watch?v=BVTNUVGl-_k&t=322 
 

 

● Cançons per cantar i ballar  

https://www.youtube.com/results?search_query=el+pot+petit 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=MAINASONS 

https://www.youtube.com/user/DayiroTV 

https://www.youtube.com/results?search_query=so+long+farewell 

● Cançons en anglès 

https://m.youtube.com/user/SuperSimpleSongs/videos 

● Hello Song  

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

● Visualitzar vídeos en anglès 

https://www.youtube.com/channel/UCMAGJ9Hhe_IjsiuYHrns8ag 

● Danses en anglès 

https://www.youtube.com/watch?v=461EUf4yKgg 

 

    Psicomotricitat a casa 

1. Jocs amb globus. Durant aquests dies podeu jugar de moltes maneres amb 

els globus. 

- No toca a terra: inflem globus, escollim un color i estirats a terra intentem 

tocar-lo amb els peus i les mans sense que aquest arribi a terra.  

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk
https://www.youtube.com/watch?v=TTBEbzrWq68
https://www.youtube.com/watch?v=7t8MayVIBpg
https://www.youtube.com/watch?v=uvrdzQwLhHc
https://www.youtube.com/watch?v=whuKasZzqDU
https://www.youtube.com/watch?v=1PCAJgylsRs
https://www.youtube.com/watch?v=DmonsdXfdgY
https://www.youtube.com/watch?v=BVTNUVGl-_k&t=322
https://www.youtube.com/results?search_query=el+pot+petit
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=MAINASONS
https://www.youtube.com/user/DayiroTV
https://www.youtube.com/results?search_query=so+long+farewell
https://m.youtube.com/user/SuperSimpleSongs/videos
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/channel/UCMAGJ9Hhe_IjsiuYHrns8ag
https://www.youtube.com/watch?v=461EUf4yKgg
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- Tennis amb els globus: us podeu fer unes raquetes de tennis amb cartolina i 

pals, i podeu jugar amb la família. 

- Saltem amb els globus: posar-se un globus entre de les cames i saltar 

seguint un circuit: recte, corb, fent ziga zaga.  

 

2. Jocs amb diferents materials de casa.  

- Carreres de sacs. Amb bosses de la brossa podem fer una carrera. 

- Recollir pilotes o altres objectes: distribuir per l’espai diferents objectes que 

tingueu per casa: pilotes petites, globus, joguines petites... Posar-se dins 

d’una bossa de la brossa i saltant ’intentar amb el menor temps possible 

recollir-los tots. 

- Jocs per treballar la coordinació: saltar amb els peus junts, saltar amb els 

braços oberts i tancats, ara tocar-se el cap, els genolls i els peus varies 

vegades.  

 

Esperem que tot l’esmentat us serveixi d’orientació i i que ens puguem retrobar ben 

aviat. 

Les mestres de P5 





 





 



 



 



 



Historia pagina 38: 

En Ricard va entrar per la porta de la cuina. Va anar a la  
nevera i va prendre una mica de llet. Després va anar a la sala  
d’estar, es va asseure a la butaca del racó i va llegir un llibre. A  
l’hora de sopar, va anar al bany i es va rentar les mans. Quan  
es va haver eixugat les mans, va anar al menjador i es va  
asseure a la cadira que quedava més lluny de la cuina.» 
  



 



 



 
LLA      LLI      LLE      LLU      LLA        LLE       

   
 
 
 
 

 
 
 

•  
 
 
 

•  
 
 
 
 

ESCRIU DUES FRASES UTILITZANT EL VOCABULARI DE LA PÀGINA ANTERIOR 

COPIA AMB BONA LLETRA 

NOM I COGNOM : –_________________________________________________________ 
 
DATA: __________________________________________________________________ 
 



 PENSA PARAULES AMB LA LLETRA TREBALLADA I FES EL DIBUIX. 



FULL DE LECTURA 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

FALDILLA- COLL-—LLUM- LLAÇ- LLUNA 

LLOP -– ESTRELLA -– LLORO - CONILL- GALL 

LLAPIS- CULLERA- LLIRI- LLADRE- LLEÓ- 

LLAGOSTÍ- PAPALLONA- LLAMINADURA-

LLAUNA- LLEOPARD- LLENGUADO-LLÀGRIMA. 

AL CEL HI HA ESTRELLES I LLUNA. 

LES LLENTIES M’HAN CREMAT LA LLENGUA. 

M’AGRADA MOLT FER LLETRA LLIGADA. 



 
XA         XI        XE         XU       XA         XE       

   
 
 
 
 

 
 
 

•  
 
 
 

•  
 
 
 
 

ESCRIU DUES FRASES UTILITZANT EL VOCABULARI DE LA PÀGINA ANTERIOR 

COPIA AMB BONA LLETRA 

NOM I COGNOM : –_________________________________________________________ 
 
DATA: __________________________________________________________________ 
 



 PENSA PARAULES AMB LA LLETRA TREBALLADA I FES EL DIBUIX. 



FULL DE LECTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XOCOLATA- MADUIXA- XARXA- XERINGA- XORIÇO- 
 
XANCLETES- XUMET- PANXA- XIMPANZÉ- CALAIX- 
 
PLANXA- XIULET- XINXETA - XANDALL- XILÒFON-  
 
CAIXA- TAXI- BRUIXA- PEIX - XEMENEIA-  
 
COTXE- DUTXA- GRONXADOR. 
 
AL PATI M’AGRADA XUTAR LA PILOTA. 
 
EL MEU LLAPIS NO TÉ PUNXA. 
 
ENGANXO GOMETS AL FULL. 
 
PUC XIULAR UNA CANÇÓ MOLT BONICA. 
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HOLA!
soy un VIRUS,

primo de la gripa y el
resfriado...

 

Y me llamo Coronavirus
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Me encanta viajar... 
 

HIGH
FIVE

y saltar en las
manos de las
personas para

saludar



¿Has escuchado hablar
sobre mí?

 

¿Y cómo te sientes cuando
me escuchas nombrar?

Sí
 

Tranquilo
 

Confundido
 

Nervioso
 

Preocupado
 

No

Triste
 

Curioso
 



Puedo entender que te
sientas...

Dibújalo aquí

...Yo me sentiría igual



A veces los adultos se
preocupan cuando leen
las noticias o me ven en

la T.V.

THAT'S
ME!



Pero yo te voy a explicar...

Para que puedas 
entender

COVID-19



FIEB
RE TOS

Cuando llego de visita traigo...

FALTA DE AIRE



Pero pronto me voy y las
personas, casi todas, se

sienten mejor

BYE BYE...
Como cuando tu rodilla
se sana después de una

raspadura o golpe.



Puedes estar tranquilo!
 
Los adultos que te cuidan:
 
te mantendrán seguro



lavándote las manos
con agua y con jabón lo
que dura una canción

Usando antibacterial y
dejándolo secar

Y tú puedes ayudar...

Manos sin mover, cuenta hasta 10
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
 

Están secas... ¡A jugar!

Canta tu canción favorita
mientras te las lavas



mientras los doctores trabajan
para encontrar la vacuna que me
permita saludar sin hacerte
enfermar...

Y así no vendré a visitar...
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Descarga este libro en PDF entrando a:
 

www.mindheart.co/descargables
 
 
Autora: 
Psicóloga Manuela Molina Cruz
Instagram: @mindheart.kids
manuela_825@hotmail.com
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