
 

 
 

PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
 
Curs: 5è 
 
Data: 31 de març del 2020 
 
*Totes les tasques les pots fer a la llibreta o en fulls. Qui ho vulgui les pot fer via                   
Classroom entrant a cada assignatura i buscant cada activitat.  
 

Àrea d'aprenentatge  Descripció de la tasca 

Tutoria - Valors  ★ Ja t’has fet un horari setmanal deixant estones per treballar,          
jugar, descansar, estar amb la família…? Si encara no l’has          
fet el pots fer aquesta setmana ja que és molt important! 

 
★ Pots seguir fent un diari per recollir aquelles coses més          

importants de cada dia i compartir experiències i activitats. 
 

★ Pots fer servir el correu electrònic per tot allò que necessitis.  
 

Llengua Catalana  ★ Llegeix una mica cada dia un llibre en català i fes un petit             
resum de 6-7 línies de cada capítol llegit on quedi molt clar            
què és el que ha passat en aquell capítol.  

 
★ Consulta al blog de la Biblioteca les diferents propostes que          

hi ha. Cada dia se’n penja una! 
 

★ Us proposem una poesia (la tens al final del document) per           
analitzar.  

a) De què creus que parla?  
b) Quin món és aquest?  
c) Copia la poesia i analitza-la. Nombre de versos,        

nombre de síl·labes i rimes. 
  

★ Taller d’escriptura. Imagina que pots anar de viatge on         
vulguis, pot ser un lloc inventat. Escriu un conte on tu siguis            
el/la protagonista explicant on aniries de viatge, què hi faries,          
a qui et trobaries, per què és fantàstic el lloc on has triat, etc.  

- No t’oblidis d’escriure un títol, introducció, nus i        
desenllaç.  
 



 

Llengua Castellana  ★ Escriu un article d'opinió sobre el Coronavirus. Això vol dir          
que has de donar la teva opinió donant arguments i justificant           
per què opines així. Pots donar l'opinió sobre si el          
Coronavirus està canviant coses: 
- a nivell personal (de tu i el teu voltant).  
- a nivell d'escola (de la manera que hem o haurem de           

treballar).  
- a nivell de societat (canvis importants que hi poden haver).  

 
       Pensa que l'article d'opinió també segueix l'estructura: 

- Introducció: posar en situació al lector, en aquest cas         
parlant del Coronavirus.  

- Desenvolupament: explicar les opinions al respecte.  
- Conclusió: fer un tancament de l'article.  

 
Recorda que el text ha de ser d'unes 100 paraules, que has             
d'anar consultant els "¿Qué he aprendido?" i que el podeu fer           
a la tasca que s’envia des del Classroom de castellà o a la             
llibreta.  

 
RECORDATORI PROPOSTES ANTERIORS:  
 
★ Llegeix algun llibre en castellà i fes-ne una fitxa, si l’acabes,           

tot explicant quin llibre és, què us ha agradat i per què el             
recomanaries.  

 
★ Intenta aprendre de memòria les preposicions (hi ha una         

presentació al Classroom que us ajudarà). 
 

★ Mira l’última presentació penjada de “Especial Monosílabos       
y Acentos diacríticos” i de cada parella fes-ne un exemple.          
Pots fer una frase per cada paraula o en una mateixa frase            
afegir les dues paraules que fan parella. Es pot fer a la llibreta             
o a la tasca que s’ha enviat mitjançant el Classroom. 

 

Llengua anglesa 
 
 
 

★ Reading comprehension: llegeix la petita lectura sobre la        
Nelly i contesta les preguntes que trobaràs en aquest mateix          
document. 

 
★ Seguim repassant els “Comparative Adjectives”. Completa      

la fitxa dels adjectius comparatius que hi ha en aquest mateix           
document. En cas de tenir algun dubte, tens un recordatori          
amb la teoria que hem treballat a classe. 

 



 

★ Pots resoldre les següents endevinalles? (Pista: they are        
animals) 
- I have four legs. I have big ears. I have a trunk. I amb very               

big. I am an _____________.  
- I am yellow and brown. I eat leaves. I have a very long             

neck. I live in Africa. I am a ____________. 
- I have a long tail. I can climb trees. I have long arms. I am               

very clever. I eat bananas. I am a ____________. 
 

★ Ara, si vols, inventa tu una endevinalla! 
 

Matemàtiques  ★ Acaba el link 11, inclosa la pàgina de l’avaluació 2. 
 

★ Del tema 7 de matemàtiques: 
 

- Fes el calcular és divertit a la llibreta (pàg. 98). 
 

- Fes el pensar és divertit a la llibreta. Podeu fer els 
problemes de l’1 al 14 (pàg. 99, 100 i 101).  
 

- Fes de les competències bàsiques la 1, la 2 i la 3 (pàg. 
103). 

 
★ Enigmes. Resol els enigmes que et trobaràs al final d’aquest          

dossier.  
 

Coneixement del 
Medi Natural i Social 

★ La llum i el so. Estudia les dues presentacions de la Llum i el              
so que tens al Classroom. Pots fer el qüestionari que hi           
trobaràs penjat per repassar conceptes.  

 
★ Experimenta. Et proposem experimentar amb la llum i el         

color tot creant un Disc de Newton.  
 
Sabem que la llum blanca es pot descompondre en 6 colors, que            
es corresponen amb els que s'observa a l'arc de Sant Martí, és a             
dir, la llum blanca és una barreja de raigs de llum. Isaac Newton,             
un dels científics més importants de la nostra història, va pensar           
que si això era així, es podia donar el fenomen invers, és a dir, la               
combinació d'aquests 6 colors donaria el color blanc. 
 
MATERIALS: 
 
- Una cartolina blanca 
- Un got, un regle i unes tisores 



 

- Colors de fusta o retoladors 
- Un llapis 
 
PROCEDIMENT: 

- Agafa la cartolina i en ella dibuixa un cercle amb ajuda del            
got. 

- Divideix-lo en set sectors iguals, dibuixant-hi cada un dels         
set colors de l'arc de Sant Martí: vermell, taronja, groc,          
verd, blau, cian (blau fluix) i violeta. 

- A continuació, retalla el cercle i fes-li un orifici al centre.           
Insereix-hi el llapis en aquest forat. Si teniu un CD antic, el            
pots posar com a base de la cartolina. 

- Ho fas girar i...quin color hi veus? 
 

Plàstica 
 
 

★ Dibuixa el teu Món de Non, a partir de la lectura de la poesia              
que tens al final del document. Intenta dissenyar en un full, el            
teu propi Món de Non. Pots dibuixar, fer un collage,          
dibuixar-lo amb eines de google,... amb la tècnica que et          
vingui més de gust. Quan el tinguis enllestit, pots fer una foto,            
enviar-me-la per correu i la penjarem al Classroom. 

 
★ Fes un mandala de manera creativa. Dissenya el teu         

mandala i decora’l amb materials casolans: botons, taps,        
escuradents, rotllos de cartró de paper wc tallats o altres          
materials reciclats que trobis per casa. Ho pots fer sobre un           
full o reciclant altres materials com els CDs antics, si en tens.            
Si vols pots fer una foto, enviar-me-la i la penjarem al           
classroom. 

 

  

Música 
 
 

★ Cançó No ens desdibuixeu: 
https://youtu.be/z5csyfS5B_o 
 
A la següent entrada del web tens informació sobre aquesta          
cançó i el projecte al qual pertany: 
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-desdib
uixeu/ 
 

https://youtu.be/z5csyfS5B_o
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-desdibuixeu/
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-desdibuixeu/


 

★ Percussió Marxa Radetzky de Johann Strauss: 
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/general/tothom-percussio-m
arxa-radetzky-de-johann-strauss 
 
★ Emocionari musical: 
Al final d’aquestes pautes trobaràs un document amb instruccions         
per elaborar un emocionari musical. També t’arribarà via        
classroom a l’aula de música, per si vols fer la tasca en format             
digital. 
 
★ Sidoku: 

 
Per tal de poder resoldre aquest passatemps musical has         
d’aconseguir que a cada requadre, línia horitzontal i línia vertical          
hi hagi les 7 notes musicals sense repetir-ne cap. 
Pots dibuixar-te’l en un full de llibreta per a resoldre’l. 
 

Educació Física 
 
 

★ Al Classroom trobaràs 1 vídeo per descarregar i dos enllaços          
relacionats amb el ROL DE LA DONA EN EL MÓN DE           
L'ESPORT. Es tracta que els visualitzis i facis un bon          
comentari de l’opinió que et deixa, fent una bona reflexió.  
➢ AEM Lleida femení campiones d'una lliga masculina       

https://youtu.be/WdvtYaRIIYQ 
➢ Entrevista a Abril Rodrigo, jugadora AEM Lleida i màxima         

golejadora de la categoria https://youtu.be/xY8gSvDCl8w 
 

★ Al CLASSROOM també trobaràs una nova proposta de JUST         
DANCE, per ballar, moure l'esquelet i passar-ho bé. 

 
 

http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/general/tothom-percussio-marxa-radetzky-de-johann-strauss
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/general/tothom-percussio-marxa-radetzky-de-johann-strauss
https://youtu.be/WdvtYaRIIYQ
https://youtu.be/xY8gSvDCl8w


 

★ Per fer exercici d'una manera divertida i en companyia, et          
proposo jugar al JOC DE L'OCA transformat. Te’n facilito un          
d’exemple en format pdf adjunt en aquest document, però         
també pots crear el teu, tot dibuixant un circuit de caselles,           
concretant a cada casella quin exercici s'ha de fer i amb unes            
fitxes i dau ja estàs preparat/ada per a jugar-hi! Sort!  

 
RECORDATORI de propostes anteriors: 
 

- És important mantenir una alimentació saludable i fer 30'         
d'exercici físic diari, per tant, encara que estiguis confinat         
a casa, fes moviments i exercici "suau". 
 

- Busca una habitació on estiguis tranquil i posa’t una         
música relaxant que t’agradi i: 

- Fes estiraments de les diferents parts del cos        
(cames, esquena, braços, cervicals,...). Pots fer-ho      
sol o acompanyat per algú de la família. 

- Acompanyat d'algú, fes-li un massatge i després       
que te'l faci a tu. 

 
 

 
 

EL MÓN DE NON 
 

De l’esmorzar fins a la nit 
m’estic a casa amb els amics 
però llavors quan ve la son 

me’n vaig molt lluny al Món de Non.  
 
 

Només hi entro si vaig sol,  
sense ningú dictan què vol: 

tan sols faig via a prop dels rius, 
carena amunt dels somnis vius. 

 
El més estany m’hi ve a trobar, 

llocs que fan por, plats de menjar,  
fins que la lluna al cel es pon,  
i tot s’adorm al Món de Non.  

 

 
 

Per molt que ho vulgui recordar, 
no sé de dia com s’hi va, 
ni puc xiular la melodia 

de la tornada que em sabia.  
 

Robert Louis Stevenson 



 
 

 
 
 
 

Pots descobrir qui és qui utilitzant les pistes que trobaràs sota la imatge? 

  

  

 

 

 

 

 

1. L’Alan té 3 amics, el Barney, el Charlie i el Daniel. 
2. El Barney i l’Ed són amics del Charlie. 
3. L’Ed és l’únic amic del Frank. 

 

Aquí tens un segon enigma. 

De nou, fes servir les pistes que trobaràs sota la imatge per trobar la solució. 

 

   

 



 
1. La Bella i la Ciara són amigues. 
2. L’Emily i la Ciara no són amigues. 
3. La Bella és l’única amiga de la Fiona. 
4. L’Anna té més amigues que cap altra. 
5. La Daphne té tres amigues. 
6. La Gill i la Daphne no són amigues. 
7. L’Emily té dues amigues. 

 
Un cop hagis resolt els dos enigmes, aquí tens algunes preguntes per respondre: 
 
Tenen els problemes anteriors una única solució? 
Hi ha hagut alguna de les pistes que no hagis necessitat per trobar la solució? 
 
Ara et toca a tu! Series capaç de dissenyar un enigma com els anteriors on apareguin                
cinc amics i/o amigues, on hi hagi algun d’ells o elles que tingui més de dos amics i                  
que només tingui una sola solució? 
 
 

 
 
 
 

Enfonsar la flota 

L’objectiu? Per guanyar cal ser el primer a enfonsar la flota de vaixells del contrincant. 
Jugadors? 2 jugadors. 
Com es juga? Abans d’iniciar el joc cada jugador ha de dibuixar dues quadrícules de 10 x                 
10 (al final del joc teniu el dibuix d’exemple). Les columnes s'enumeren de la A fins a la J i                    
les files de l’1 al 10. A la primera quadrícula han de dibuixar la seva flota de vaixells:  
4 submarins (d’1 casella), 3 destructors (de 2 caselles), 2 creuers (de 3 caselles) i 1                
cuirassat (4 caselles).  

L’altre caseller el faran servir per indicar on envien les seves bombes per atacar l’enemic. 

Quan tots dos jugadors han posat la seva flota de vaixells a les quadrícules, comença el joc.                 
Per torns van llançant bombes indicant les coordenades amb una lletra i un número              
(Exemple: C-3). Si l’altre jugador té un vaixell en aquella coordenada, ha de dir “tocat”. Si no                 
hi ha cap vaixell, dirà “aigua”. El vaixell s’enfonsa quan totes les caselles del vaixell hagin                
estat “tocades” pel contrincant. Llavors el jugador dirà “enfonsat”. Cada jugador pot llançar             
només un tret cada torn. Per fer un seguiment dels atacs, els jugadors anotaran els atacs                
del contrincant a la quadrícula de la flota. 

Per recordar totes les bombes enviades a l’enemic i descobrir on té la flota amagada, cada                
jugador tindrà un segon caseller on anotarà els trets fets amb una X si és “aigua” i omplint el                   



 
quadre si és “tocat”. Així, a poc a poc, podrà descobrir on poden estar amagats els vaixells                 
de l’enemic. 

 
 

 
 

RECORDATORI!  
 

ÀREA D’APRENENTATGE  CORREU ELECTRÒNIC MESTR@ 

Llengua Catalana, Matemàtiques, 
Coneixement del Medi , Plàstica i 
Tutoria 

5èA: Montse. 
mmiraclea@escolamasiperera.cat 
5èB: Lorena 
lpavont@escolamasiperera.cat  

Llengua Castellana  Nil: 
nsaldanyal@escolamasiperera.cat  

Anglès  Ruth:  
rferrando@escolamasiperera.cat 

Música  Maria: 
musica@escolamasiperera.cat 

Educació Física  Nil: 
nsaldanyal@escolamasiperera.cat  

Educació Especial  Andrea: 
agomez@escolamasiperera.cat  

 
Recorda que el correu electrònic es farà servir en cas de dubtes, consultes… al 
mestr@ corresponent.  

mailto:mmiraclea@escolamasiperera.cat
mailto:lpavont@escolamasiperera.cat
mailto:nsaldanyal@escolamasiperera.cat
mailto:rferrando@escolamasiperera.cat
mailto:musica@escolamasiperera.cat
mailto:nsaldanyal@escolamasiperera.cat
mailto:agomez@escolamasiperera.cat


Read and answer the questions.                                         

 

 

 

1. What is her name? _____________________________ 

2. What is she? ______________________________ 

3. Where does she work? ____________________________ 

4. Is she fat? __________________________ 

5. Can she drive a car? _______________________ 

6. Does she get up at six o’clock? ______________________ 

7. Does she eat breakfast at seven o’clock? ______________________ 

8. Does she cook dinner at the hospital? _________________________ 

9. Does she help the doctors? _________________________ 

10. Does she go to bed at night? ___________________________ 

11. What time does she have lunch? ___________________________ 

12. What time does she have dinner? ____________________________ 

13. What time does she go to bed? ______________________________ 



COMPARATIVE  ADJECTIVES 

REMEMBER! 

 

COMPLETE THE SENTENCES WITH COMPARATIVE ADJECTIVES 

1. The blue car is _______________ than the green car. (expensive) 

2. The yellow car is _______________ than the pink car. (cheap) 

3. The pink car is ________________ than the blue car. (fast) 

4. The green car is ________________ than the yellow car. (slow) 

5. The blue car is _________________ than the yellow car. (heavy) 

6. The pink car is ________________ than the yellow car. (good) 

7. The green car is _______________ than the blue car. (old). 

8. The blue car is ________________ than the pink car. (bad) 

 

 



 



 

 

 

INSTRUCCIONS 

En aquesta tasca trobaràs una graella que hauràs d’omplir (si 
la pots imprimir o omplir-la digitalment, genial. Si no, te’n 
pots fer una en un full). 

A la graella hauràs d’escriure el títol de cançons o músiques 
que et facin pensar en les emocions que apareixen. És 
important que escriguis bé el títol i també el nom del grup o 
compositor/a. 

També trobaràs una casella on hauràs d’explicar per què 
associes aquella emoció a aquella música (perquè et recorda 
un moment personal associat a aquesta emoció, pel que 
explica la lletra, pel que t’evoca la música...). 

D’entre totes les cançons que hagis pensat, tria la cançó que 
més t’agrada i en un full (o digitalment en un Word o similar) 
escriu-ne la lletra i decora-la tenint en compte l’emoció que 
t’evoca. Si en vols fer més d’una, endavant!   

Quan ho hagis fet, si pots, envia el document o fes-li una 
foto al full i envia-la al correu: musica@escolamasiperera.cat 

Entre tots farem un emocionari musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMOCIÓ TÍTOL DE LA 
CANÇÓ I GRUP PER QUÈ? 

Alegria 

  

 
Tristesa 

  

 
Eufòria 

  

 
Tendresa 

  

 
Pau 

  

 
Ràbia 

  

 
Sorpresa 

  

 
Por 

  

 
 


