
Data: 30 març 2020 
DEURES 5è 

       #JOEMQUEDOACASA  

LLENGUA 
CATALÀ: 
- Lectura diària → “Oriol Pelacanyes” 

* Expressió escrita→ redacta un text explicant com passes aquests dies a casa. Pots explicar                

quines activitats fas, com et distreus, si tens un horari...Explica també com et sents. 

Pots enviar el text i una foto o un dibuix realitzant alguna activitat que t’hagi agradat al                 

correu del cicle. Recorda posar el nom i el curs. 

- Quadern de català → comprensió lectora, pàgines 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 i 44.  
 

Alumnes de l’Ariadna:  

- Expressió escrita: redacta un text explicant com passes aquests dies a casa. Pots explicar quines 

activitats fas, com et distreus, si tens un horari… Explica també com et sents. Pots fer-ne una 

foto o un dibuix fent alguna activitat que t’hagi agradat.  

*Aquest text és el que has de fer foto i enviar al correu de cicle. 

- Entra en aquest ENLLAÇ i hi trobaràs activitats per repassar la essa sorda i la essa sonora. Fes-les, 

corregeix-les i finalment, copia les respostes a la llibreta de català.Recorda posar la data i el  títol 

de l’activitat i diferenciar bé l’enunciat i la resposta.  

- Fer la comprensió lectora que trobareu entrant en aquest ENLLAÇ 

Ordeneu les frases i copieu-les a la llibreta de català. Anoteu també, les respostes correctes. 

Recordeu posar: La data del dia que ho feu i el títol “Comprensió lectora. Ordenar frases” 

- Acabar TOT el quadern groc (quadern de deures).  
 

Aula d’acollida:  

1. Com portes la cançó "Celebrem"? L’has practicat?  

■ Ara et proposo que facis una petita coreografia dels primers 

53 segons. Recorda que has de seguir cantant la cançó :) 

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

2. Si pots connectar-te a internet continua posant en pràctica els exercicis de la web Gali. 

Igual que fem a l’aula.  

3. Per últim, familiaritzat amb el vocabulari de l’habitatge (pàgina 30-38) del següent 

link→  

No cal estudiar. Només observa al teu voltant. I posa nom a les coses que t’envolten.  

Cuida’t!  

 

CASTELLÀ: 
- Cuaderno de lengua castellana → pàgines 34, 35, 36 i 37. 

 

 

La devolució dels deures la podeu fer a través del correu 56superior@gmail.com  
Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

http://clic.xtec.cat/quaderns/smora/ortografia_esse/html/section_1.htm?&skin=default&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/
http://clic.xtec.cat/quaderns/smora/lectures01/html/section_2.htm?&skin=default&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/
https://www.youtube.com/watch?v=hErnnTWkylE
https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/viure_a_catalunya/vocabulari_en_imatges/arxius/Vocabulari_imatges_2016_web.pdf
mailto:56superior@gmail.com
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ANGLÈS: Deures per retornar i ser corregits. 
Hello guys! 
He penjat un altre vídeo amb un repàs dels subjectes en anglès i amb el verb To BE (ser i estar).  
https://www.youtube.com/watch?v=KuW4RODhRug&t=16s 
Aquest vídeo és un repàs que us anirà molt bé per estructurar bé les frases.  
També podeu realitzar les activitats online que les podreu trobar a sota del vídeo.  
 
Després, m’agradaria que m’envieu una carta en anglès (com les que hem anat fent) i que em 
responeu aquestes preguntes: 
-How old are you? (quants anys teniu) 
-Where do you live? (on viviu) 
-What are you doing these days? (que esteu fent aquests dies) 
-What sports do you like? (quins esports us agraden) 
 
 

MEDI 
EXPERIMENTEM AMB ELS SENTITS 

Fes les activitats que et proposen en aquests enllaços: 

- GUST → http://montserrat3572.blogspot.com/2010/07/4-el-gust-dels-gustos.html 

- OLFACTE → http://montserrat3572.blogspot.com/2010/07/2-lolfacte-el-sentit-oblidat.html  

 

* Pots fer un vídeo fent els experiments i enviar-lo al correu del cicle. D’aquesta manera els penjarem al bloc 

del cicle perquè pogueu veure els resultats dels companys i les companyes.  
 

MATEMÀTIQUES 
- Efectua operacions amb nombres decimals (multiplicació i divisió) amb aquest enllaç. Fes les activitats 4, 5 i 

6 a la llibreta de matemàtiques. Després, corregeix amb la calculadora.  

https://docs.google.com/document/d/1jHUetkUKwnPpj04VFAHtU_HJMGR90Ul9fMVLJYlbrlo/edit?usp=sharin

g  

- Practica el càlcul mental amb aquests jocs.  

http://www.supersaber.com/carreraMates.htm 

https://www.arcademics.com/games/space-race 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 
JOCS D’EDUCACIÓ FÍSICA! 

Si voleu busqueu estones per AVORRIR-VOS, mirant d'estar amb vosaltres mateixos i pensant què              
podeu fer perquè la gent que viu amb vosaltres estigui més feliç aquests dies que estem a casa. 
També podeu fer una estona de IOGA cada dia com fem, a vegades, al final de la sessió d'Educació                   
Física i enviar-nos alguna foto o vídeo. 
 

 

La devolució dels deures la podeu fer a través del correu 56superior@gmail.com  
Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KuW4RODhRug&t=16s
http://montserrat3572.blogspot.com/2010/07/4-el-gust-dels-gustos.html
http://montserrat3572.blogspot.com/2010/07/2-lolfacte-el-sentit-oblidat.html
https://docs.google.com/document/d/1jHUetkUKwnPpj04VFAHtU_HJMGR90Ul9fMVLJYlbrlo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jHUetkUKwnPpj04VFAHtU_HJMGR90Ul9fMVLJYlbrlo/edit?usp=sharing
http://www.supersaber.com/carreraMates.htm
https://www.arcademics.com/games/space-race
https://drive.google.com/file/d/1zD3TQDI20L3EIZ2HBSuq73RAUIf8hQs2/view?usp=sharing
mailto:56superior@gmail.com
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ART: PLÀSTICA I MÚSICA 
PLÀSTICA: 

- Il·lusions òptiques (percepció visual relacionat amb els sentits). 

Crea la teva pròpia il·lusió òptica. Fes servir retoladors, colors o el material que et vagi millor. * Ens pots enviar 

una foto del resultat final per compartir-la, a través del bloc, amb la resta de companys i companyes.  

https://www.youtube.com/watch?v=DAKZ_ipqc6A 

https://www.youtube.com/results?search_query=tutorial+crear+ilusion+optica+para+ni%C3%B1os 

- A partir de dibuixos fes una representació visual sobre com ens hem de rentar les mans. * Ens pots enviar 

una foto del resultat final per compartir-la, a través del bloc, amb la resta de companys i companyes.  

https://www.youtube.com/watch?v=jrYxy5TjlXU&list=PLAEgyhwFFlNow8ycWnbWI1xzS1gdOMtSz&index=2  

 

MÚSICA: 

Piqueu les corxeres a les cames i les negres a les mans 

joc de mans, a veure a qui li surt! 

piqueu les negres a la taula o les mans 

 

     Recordeu resoldre l’enigma de la setmana del bloc de l’escola. 

 

Escriu la resposta a la llibreta de vivències de classe. 

Si vols pots fer un comentari a sota de l’enigma amb la resposta, per tal de compartir-la                 

amb els companys i les companyes del cicle.  

*A l’apartat del correu hi heu d’escriure el correu de Cicle Superior            

(56superior@gmail.com)  

 
 
Data: 30-3-2020 
 
Hola nois i noies de 5È, esperem que seguiu tots bé i les vostres famílies també. 
ja veieu que, des de casa, també podeu fer molta feina i bons aprenentatges. hem de veure sempre les coses                                       
positives de tot el que ens passa. recordeu enviar-nos el retorn de les tasques marcades amb * 
Procureu organitzar el vostre temps, amb un horari que combini estones d’estudi , de joc, estones                               
tranquil·les i de moviment. 
Cuideu-vos molt! 

equip de mestres de 5è 

 

La devolució dels deures la podeu fer a través del correu 56superior@gmail.com  
Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DAKZ_ipqc6A
https://www.youtube.com/results?search_query=tutorial+crear+ilusion+optica+para+ni%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=jrYxy5TjlXU&list=PLAEgyhwFFlNow8ycWnbWI1xzS1gdOMtSz&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Wk43IDUQmTk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=-JAfLhrlNck
https://www.youtube.com/watch?v=pvWD5s1P_6I
mailto:56superior@gmail.com
mailto:56superior@gmail.com

