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CASTELLÀ: 
 
Aquí os dejo el enlace a juegos de castellano, elegid qué tipo, (vocabulario, gramática…) y 
nivel, 5º de primaria. A disfrutar!  
Buenas vacaciones! 
 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje 
 
 

AULA D’ACOLLIDA 

(Suxin, Ruby i Tawfiq) 

Heu pensat quines coses us agradaria fer aquest estiu? 

Jo he fet una llista. I a tu, què t’agradaria fer?  

 

 

Si vols, pots enviar-me la teva pròpia llista al meu correu: 

lauracm@escolabeethoven.cat 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje
mailto:lauracm@escolabeethoven.cat


 
MATEMÀTIQUES 

Bon dia a tothom! 
 
Com esteu? Amb quina velocitat passen les setmanes!  
 
Ja acabem el curs i encara que aquest any ha sigut una mica estrany no podem                
oblidar que les vacances ja les tenim a prop i per això farem una activitat               
d’acomiadament relacionat amb l’estiu. 
 
El trencaclosques o sudoku és un joc de raonament lògic format per una graella              
de 9 x 9. Per a resoldre-ho s’ha de seguir unes normes i buscar un  objectiu. 
Objectiu: Omplir les cel·les buides amb un dibuix de tal manera que cada filera,              
cada columna i cada regió contingui totes les imatges només una vegada. 
Normes:       NO podem repetir mateix dibuix al mateix quadre. 

NO podem repetir mateix dibuix a la fila. 
NO podem repetir dibuix a cada columna. 

 

  
 



US DESITJO UN BON ESTIU A TOTS 

MÚSICA 
 

Hola nens i nenes, com a últim repte que us plantejo per acabar el curs serà que                 
balleu una coreografia que està formada per uns 8 passos. Us adjunto la música per               
separat perquè la balleu quan tingueu els passos ben apresos. A donar-li moviment             
al cos! 

 

 
★ Enllaç de la coreografía: 

https://youtu.be/gmdxixXjj9c  
★ Enllaç de la música: https://youtu.be/sIRS4JdjCEY  

 
 
 

EDUCACIÓ FÍSICA  
 

EL JOC DE L’EDUCACIÓ FÍSICA A CASA 
 

Aquesta setmana des d’Educació Física us portem un joc amb el qual podeu 
gaudir de molts bons moments durant tot l’estiu. Podreu jugar amb amics o 
familiars. 
Amb aquest joc  treballareu diferents blocs que formen part de l’àrea 
d’Educació Física a l’escola: 
 

 El cos: Imatge i percepció: 
 

 Habilitats motrius 

https://youtu.be/gmdxixXjj9c
https://youtu.be/sIRS4JdjCEY


 
 Expressió corporal 

 
 Activitat Física i salut. 

 
Només necessitareu un dau i tantes fitxes com jugadors sigueu. 
Llanceu el dau  i a jugar!!! 
 
 



 



 
 

També podreu visitar la pàgina: 
 



https://al260261.wixsite.com/supersantako 
 
 
 
 

EMOCIONS A CASA 

 
Nois i noies, ÚLTIMA SETMANA DE PROPOSTES! 

Aquest curs ja s’està acabant. Ha estat un últim trimestre ben diferent, on heu               
treballat des de casa i ens heu enviat les activitats que els mestres us plantejàvem i                
entre tots i totes hem aconseguit treballar força. La veritat és que estem orgullosos              
de vosaltres i de com us heu implicat. I ara, com és l’última setmana, la proposta                
que us fem és una mica diferent. Es una activitat divertida per mirar de distreure’ns i                
alegrar-nos, sabeu què és la risoteràpia?. 

El riure és una resposta del cos, que pot ser estimulada a través dels acudits i                
l’humor o pot ser generada per una emoció: alegria, felicitat, sorpresa ... Amb el riure               
expressem benestar, satisfacció… ens fa sentir bé i ens apropa a la resta de              
persones. 

I ara, per passar una bona estona i riure molt, hem preparat algunes activitats: 

PRIMERA: 

Ens agradaria que expliqueu algun acudit. Us podeu grabar en un àudio o un vídeo.               
Recordeu que tot i que un acudit ens ha de fer riure, l’heu d’explicar amb un to de                  
veu adequat i  vocalitzant.  

SEGONA: 

Observem durant un minut a una altra persona, després ens taparan els ulls amb un               
mocador que tinguem a casa. Hem de fer memòria i anar dibuixant en un paper en                
blanc la cara de la persona que hem mirat. Quan acabem, ens destaparem els ulls i                
podrem riure molt amb la nostra obra d’art! Segur que ha quedat xulíssima! 

Després, l’altra persona que t’ha tapat els ulls haurà de fer el mateix. 

 

 

https://al260261.wixsite.com/supersantako


TERCERA: 

Es tracta de somriure posant un llapis entre les dents i sense moure la boca               
començarem a riure dient: JA!, JA!, JA!, JA!. Veurem com quasi segur que             
començarem a riure sols. Podem provar també de dir el nostre nom, o el nom de les                 
persones que estan amb nosaltres a casa, a veure com us surt. Un altre opció es                
posar els llavis com si aguantéssim una cirera amb ells, i sense moure’ls, i direm               
JO!, JO!, JO!, JO!. Ja ens explicareu si heu rigut o no! 

QUARTA: 

Es aconsellable fer l’activitat en grup. Amb tres persones ja es podria fer: 

Primer de tot ens posarem en cercle i ens asseurem, cada participant col·locarà el              
seu cap a la panxa del de darrere. Una vegada que estiguem en aquesta posició,               
cada un intentarà provocar-se el riure. Si al principi us costa d’arrancar podeu provar              
a dir: JA! De manera que el que comenci diu un cop: JA! I el següent dirà: JA, JA…!,                   
el tercer: JA, JA, JA…! I així successivament fins que sorgeixi una epidèmia de              
riures!!! 

Vinga nois i noies! Volem veure fotos i vídeos d’aquestes activitats! 

Esperem que passeu unes bones vacances que us les mereixeu! Una forta            
abraçada! 

 

 

  

Pablo i Cristina 

 

 

 



 
 


