
Data:  25 maig 2020 
DEURES 5è 

        #JOEMQUEDOACASA 

 

 

 

PER ACABAR EL CURS 

Durant la setmana us enviarem la informació per saber com acabarem 
el curs el mes de juny. 
 
Siusplau, recordeu de respondre la  VALORACIÓ 3r TRIMESTRE 

 

 
 

 

LLENGUA 
CATALÀ: 
 CLIQUEU AQUÍ PER FER LES ACTIVITATS I JOCS DE LÈXIC 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CASTELLÀ: 
¿Os gustan los chistes? Escuchad esta audición y resolved estas preguntas.  

 
 

Aprende algunos chistes de memoria para explicarlos en familia y en la            
videoconferencia.  
 
* 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0A0DPrSbkij_4cOVij_-fTwwwL96cd1WLOigkOWr75-VjbA/viewform
https://view.genial.ly/5ea05ce842b8b70da80693f9/horizontal-infographic-review-lexic
https://www.weeras.com/ebook/html5/?editorial_guid=C800259A-E103-4039-8F31-C23D12543CED&book_guid=EC451199-E891-4E16-9155-094F2DF3A68D&content=142291
https://drive.google.com/file/d/1AiNEVO3JWBWhn5Id8xydifcIpjHfhza9/view?usp=sharing
https://www.weeras.com/ebook/html5/?editorial_guid=C800259A-E103-4039-8F31-C23D12543CED&book_guid=EC451199-E891-4E16-9155-094F2DF3A68D&content=142291
mailto:56superior@gmail.com
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ANGLÈS:  

The time machine! Let’s visit the Romans. Click on the link and start Activity 2.  
 

 

MEDI 
 

Aquesta setmana parlarem sobre la matèria. Primer ens hem d’informar          

una mica llegint aquesta presentació i mirant aquests vídeos: 

Què és la matèria?                     Quins són els estats de la matèria? 

 

Ara us proposem experimentar amb la matèria. Heu d’escollir un          

d’aquests experiments i portar-lo a la pràctica. Al final haureu d’enviar           

un parell de fotos del procés que heu hagut de realitzar.  

 

● Experiment 1  

● Experiment 2 

 

Si prefereixes fer un altre experiment diferent pots buscar-ne qualsevol buscant pel teu compte a               

Internet. També pots entrar al Symbaloo i a l’apartat de medi hi trobaràs jocs per comprovar el que                  

has après.  

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

 
 

 

 

MATEMÀTIQUES 
 

Aquesta setmana us proposem practicar de forma més lúdica el càlcul mental,i            

les operacions i els problemes. Per a poder-hi jugar has d’entrar al Symbaloo a              

l’apartat de matemàtiques on hi trobaràs diversos jocs.  

 

EDUCACIÓ FÍSICA 
Com penseu que serà l’Educació Física el curs vinent? Segur que serà diferent a aquest curs que                 

estem a punt d’acabar. Podeu aportar les vostre propostes a aquest *PADLET. (Tutorial PADLET)              

Jo ja he començat a pensar moltes activitats de cara al proper curs i amb el vostre ajut segur que en                     

tindrem moltes més. 

*Aquesta tasca l’heu d’emplenar directament al PADLET a la columna del vostre grup, clicant al símbol +,                 

posant el vostre nom i l’activitat que proposeu. 

*Podeu seguir enviant fotos del vostre DIARI D'ACTIVITATS FÍSIQUES que heu anat fent al llarg d'aquestes                

setmanes de confinament. 
Víctor i Joan, Mestres d'EF 
 

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://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQE2sYk-ry2rd_DKl4zqtcTGP2d7kLTdUNF0F2saqblZAOQ2c8IShpWJghp65Zwrfme3b3HRy873LLc/pub?start=false&loop=false&delayms=60000
https://drive.google.com/file/d/0B9DGxeFJ3ZAxbE5McG9oRjBDcGs/view?usp=sharing
https://youtu.be/swcjamDFsn0
https://youtu.be/huVPSc9X61E
https://youtu.be/jnWbhqIDJVI
https://youtu.be/9fQoPGASvlE
https://www.symbaloo.com/shared/AAAABTAV9xMAA41_0SJYzw==
https://www.symbaloo.com/shared/AAAABTAV9xMAA41_0SJYzw==
https://padlet.com/jsalan2/qp4mksbv1p5wd46k
http://somup.com/cYhF2mjyVu
mailto:56superior@gmail.com
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ART: PLÀSTICA I MÚSICA 
PLÀSTICA:  

Aquesta setmana us proposem descobrir un artista genial: Mondrian. Per conèixer la seva obra i una                

mica la seva biografia mireu aquest vídeo. Ara us convertireu en petits Mondrians creant una obra                

inspirada amb la tècnica i les característiques d’aquest pintor.  

 

Cal que només facis ús de les formes geomètriques (quadrats i rectangles) i els colors               

que utilitzava aquest pintor: i els colors: blau, vermell, blanc, negre i groc.  

Quan la tinguis acabada envia la teva obra d’art i en farem una petita exposició al bloc                 

de l’escola.  

 

MÚSICA 
AQUESTA SETMANA US TOCA APRENDRE UNA NOVA CANÇÓ: NO ENS DESDIBUIXEU, AQUÍ TENIU LA LLETRA 

QUAN JA LA SAPIGUEU UNA MICA, INTENTEU CANTAR-LA AMB LA BASE INSTRUMENTAL 

 

ÉS UNA CANÇÓ PEL MEDI AMBIENT, US HO EXPLICAREM LA PROPERA SETMANA… I LA FAREM TAMBÉ AMB 

TOTES LES ESCOLES DE PINEDA! 
 

 

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

 
 
Data: 25-05-2020 
 

Ja estem acabant el curs! 
Aquesta setmana serà la darrera que us enviarem tasques dividides per les matèries que fem a                               
l’escola. Us estem preparant unes sorpreses per a les setmanes de juny que de ben segur us                                 
agradaran molt!  
És molt important que aquesta setmana responeu l’enquesta que teniu al principi del document                           
per tal de conèixer les vostres opinions i reflexions al voltant d’aquest trimestre tan especial per a                                 
tots nosaltres.  
 

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. 

 

https://youtu.be/63D0FMrxCU8
https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1TivGqF-t90CdkaTnoNRMXERkd5Jsh7tl/view
https://drive.google.com/file/d/12p6mB2ZoDth2kG9zgabpb_KDwNkDtCs6/view?usp=sharing
mailto:56superior@gmail.com

