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        #JOEMQUEDOACASA  

LLENGUA 
CATALÀ: 
 Llegeix aquesta notícia: “Els animals no es queden a casa” i contesta les preguntes de comprensió 
que hi ha a continuació. Després, resol el repte.  
 

* Aquestes tasques les heu d’enviar al correu de Cicle Superior.  

 

Alumnes de l’Ariadna 

Comprensió lectora: “Els animals no es queden a casa”. Entreu en aquest enllaç i seguiu els passos 

que us aniran sortint. Després, resoleu el repte.  

 

Aula d’acollida: Haitam 5èA i Firdaus 5èB 

 

Aquesta setmana us plantegem un nou repte: Us atreviu a escriure un còmic? Entreu en aquest                

enllaç on hi trobareu tota la informació que necessiteu per poder-lo fer. Podeu crear la vostra graella                 

de 4 vinyetes i el títol en un full apart. Després feu una foto i l’envieu al correu del cicle.  

Deixeu volar la imaginació i… Endavant!!! 

 

* Aquesta tasca l’heu d’enviar al correu de Cicle Superior.  

 

CASTELLÀ: 
Esta semana es el día mundial contra el acoso escolar. Entra en este enlace y haz las actividades que 
te proponemos. 

* Aquesta tasca l’heu d’enviar al correu de Cicle Superior.  

ANGLÈS: What is the coronavirus? Sessió 2!  Heu de clicar en el següent enllaç i seguir les 

instruccions, són dues activitats! Una comprensió lectora i una petita expressió escrita.  
 
sessió2: WHAT IS THE CORONAVIRUS? 
 

* Aquesta tasca l’heu d’enviar al correu de Cicle Superior.  
 

 

MEDI 
Aquesta setmana seguim amb l’APARELL DIGESTIU. Primer mireu aquest video El Aparato Digestivo              

y la Digestión. En aquest web trobaràs informació sobre L'aparell digestiu. A final de tot, veuràs que                 

hi ha un esquema per repassar la informació i unes activitats. Descarrega i fes les activitats.  

* Aquesta tasca l’heu d’enviar al correu de Cicle Superior.  
 

 

 

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://drive.google.com/file/d/1L7nfhFaD7YnJUXGojsWye95dBSyF3rNW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10S-luzZ1RBbVPzPUzuYUkzVorqnOxjxV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L7nfhFaD7YnJUXGojsWye95dBSyF3rNW/view?usp=sharing
https://forms.gle/tanEViaoKMYZgCEr9
https://drive.google.com/file/d/10S-luzZ1RBbVPzPUzuYUkzVorqnOxjxV/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aHpV6lzN910Fbtj0BIll96x8B_ymr_ksZaIg7mzY--U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aHpV6lzN910Fbtj0BIll96x8B_ymr_ksZaIg7mzY--U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15bO6OxDUaaopWpOOllb500afcUM_6gvf_9YDNT2ddp8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQhVBY3laOlSBLIPnKmPvzWgl7zyUg3Qqbsv9sVWYxkWAbiTEVqFd_1mIzGv2Wm-T0imlzMShVShwEC/pub?start=false&loop=false&delayms=60000
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
http://www.xtec.cat/~rvillanu/digestiu/digestiu.htm
mailto:56superior@gmail.com
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MATEMÀTIQUES 
Aquesta setmana us proposem un repte matemàtic. Entreu a aquest enllaç i resoleu el jeroglífic               

matemàtic. Quan hagueu trobat les solucions,  les envieu al correu del cicle.  

* Aquesta tasca l’heu d’enviar al correu de Cicle Superior.  
 

EDUCACIÓ FÍSICA 
Com van els circuits? Seguiu creant circuits per treballar les Habilitats Motrius Bàsiques (HMB).              
Mentre feu el circuit podeu anar anotant al DIARI d'ACTIVITATS FÍSIQUES el recorregut que fan els                
aliments per fer la digestió. Cada cop que realitzeu el circuit, anoteu una part de l'aparell digestiu.*                 
*Envieu-nos vídeos o fotos al correu de cicle. EXEMPLES: ESCALFAMENT   CIRCUIT HMB   RELAXACIÓ 
Però…. els esteu fent bé? MIREU aquesta RÚBRICA i us podeu posar nota!!! 
Els objectius d’aquestes activitats són que us mantingueu actius seguint les rutines a l’hora de fer activitat                 
física i que feu una mica de reflexió, recull i autoavaluació d’aquestes activitats. 
Joan, Mestre d'EF 
 

ART: PLÀSTICA I MÚSICA 
PLÀSTICA:  

Recordeu que teníem pendent el dibuix d’educació vial. Us proposem que aquesta setmana dissenyeu i               

elaboreu el vostre dibuix i penseu en posar-hi una frase o un consell relacionat amb el vostre dibuix. Podeu                   

inspirar-vos mirant els models dels companys de 6è o mirant el calendari on hi surten els dibuixos de l’any                   

passat. Al Symbaloo de 5è també hi teniu alguns vídeos i enllaços que us poden servir d’exemples. Després                  

envieu una foto del dibuix al correu de cicle superior.  

* Aquesta tasca l’heu d’enviar al correu de Cicle Superior.  
 

MÚSICA 
Aquesta setmana us proposo descobrir el teclat de piano. Amb aquesta pàgina podeu provar com anar fent 

diferents notes i ritmes, simplement aneu tocant i experimentant una mica… i qui s’animi que s’inventi una 

petita melodia! Si podeu compartir-ho amb algú de casa, jugueu al simón: cadascú toca la nota que ha fet la 

persona que ha començat més una de nova, i així aneu afegint notes recordant l’ordre… a veure quantes feu! 

 

 AUTOAVALUACIÓ 
Aquí us deixem un enllaç (clica la paraula “AUTOAVALUACIÓ”) perquè us pugueu fer             

una autoavaluació de les tasques d’aquesta setmana. Podeu copiar-ho a un document            

de text i fer-ho a l’ordinador, o copiar-ho a la llibreta de vivències i enviar-ho amb el                 

vostre nom al correu del cicle (56superior@gmail.com ) 

 

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

    Envia la resposta al correu de cicle i comprova cada setmana la solució.  

 
 

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://edumet.cat/areatac/p_coronavirus/fitxers/1OAT_-sDFTu24OEB8qBDdpmIU9mveWUCC6OF46uMpVUQ/documents/jeroglific_matematic.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sKEc2qXdh6s
https://youtu.be/ocEwgRUHcmU
https://www.youtube.com/watch?v=C9SRAHpudcQ
https://drive.google.com/open?id=1ilGmVSyCvrim72TmOQ6fvbzFhCqoisPm
https://www.imusic-school.com/es/herramientas/piano-en-linea/
https://docs.google.com/document/d/1b2as-3UnzsprHZ08EtxB5A-y9SnK0sRMZnGzJ6YG0h0/edit?usp=sharing
mailto:56superior@gmail.com
mailto:56superior@gmail.com
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Data: 27-4-2020 
 
Com sabeu ja vam començar les videoconferències, què us va semblar? A nosaltres                         
ens va agradar molt poder-vos veure en directe, i pensem que la classe va anar molt                               
bé, ho tornarem a repetir! 
Seria aconsellable que us feu una llista amb tots els dubtes i problemes que us hagin                               
sorgit al llarg de la setmana i us els resoldrem el dia de la videotrucada. El dimarts                                 
estigueu atents al correu que us enviarem l’enllaç per a poder entrar a la videotrucada                             
del dimecres 29 d’abril.  
 
Recordeu que només heu d’enviar al correu del cicle les tasques que estan marcades                           
amb un asterisc (*)  
 
Que tingueu una bona setmana!  
 

Mireia i Sònia 

 

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. 

 

mailto:56superior@gmail.com

