
 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Curs: cinquè 
 
Data: 19 de maig 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Catalana, Llengua Castellana i Llengua Anglesa 

 
 
★ Escriviu un diàleg entre tres amics, que van estudiar junts a Londres, i es troben               

després de molt de temps de viatge a Barcelona per la festa d’aniversari de la seva                
amiga Mariona. Cada personatge haurà d'intervenir com a mínim 5 vegades. Per fer             
les activitats seguiu les indicacions següents:  

 
○ Avui han quedat a la rambla per anar a comprar un regal per la Mariona. Li volen                 

comprar roba i hauran de decidir quina li compren i quina li quedaria millor.  
 

○ Els protagonistes de la història són:  
- La Martina, una noia de Barcelona molt amiga de la Mariona que passa de la               

moda, ja que no li dona importància. Ella és divertida, oberta i xerra             
moltíssim.  

- Carlos, un chico de Madrid que ha venido expresamente a Barcelona para            
celebrar el cumple de su amiga Mariona. Es un chico al que le gusta              
muchísimo la moda y se fija siempre en las últimas tendencias que salen en              
las mejores revistas. 

- Ben, a boy from London who comes to Barcelona for the first time. He and               
his other friends met in London on a study trip. He is shy but knows a lot                 
about fashion and he likes to talk about it. (un noi de Londres que ve a                
Barcelona per primera vegada. Ell i els altres amics es van conèixer a             
Londres en un viatge d’estudis. És un noi tímid, sap molt de moda i li agrada                
poder parlar-ne) 

 
○ Els tres personatges entenen el català, el castellà i l’anglès. Cadascú parla en el              

seu idioma i tenen una conversa molt interessant!  
 

○ Si necessiteu ajuda per escriure el diàleg, al Classroom de castellà trobareu una             
presentació per fer memòria sobre com es feia.  

○ Recordeu: A anglès heu treballat molt la descripció física i la roba. (Teniu fulls que               
hem fet a classe sobre el teatre en anglès que us poden ajudar).  

 
La història comença així... 
Avui és l’aniversari de la Mariona. La Martina està molt nerviosa perquè ha quedat amb el                
Carlos i el Ben per anar a comprar el regal que li portaran a la festa de la tarda i fa molt                      



 
que no els veu. Ella suposa que voldran comprar-li roba o complements, ja que els dos                
saben molt sobre moda i sempre estan al dia de les últimes tendències. A ella no li ve molt                   
de gust parlar de moda però sap que amb ells, sempre s’ho passa bé.  
 
Han quedat a les 11h del matí al mig de la rambla de Barcelona, mentre els espera la                  
Martina mira el seu mòbil per si li diuen alguna cosa. De cop veu com s’acosten, el Ben ve                   
en una direcció i el Carlos ve de l’altra, de sobte es troben els tres al mig súper                  
emocionats.  

- Hola nois! Fa una estona que us espero! - diu la Martina. 
- Hello! How are you? - asks Ben. 
- Muy bien, gracias. Tenía muchas ganas de veros. Esta noche ¡casi no he podido              

dormir de los nervios! - decía Carlos muy feliz.  
- The same thing happened to me! 
- A mi també, feia tant de temps que no us veia que m’he posat molt nerviosa                

esperant. Anem a comprar el regal de la Mariona?  
- Yes, come on.  

 
Els tres van anar cap a les botigues mirant quines els cridaven l’atenció fins que van veure                 
una que els va agradar.  
 

- Vamos a entrar en esta tienda, parece que tienen prendas bonitas para Mariona.  
- ... 

 
Continua la història!  
 
 

Àrea d'aprenentatge: Matemàtiques 

 
Aquesta setmana, la nova insígnia de detectius està amagada a dins d’un            
cofre del tresor tancat amb un cadenat. Aquest cadenat, però, no es pot             
obrir amb una clau, sinó que porta una codificació de 5 números. Per             
aconseguir obrir el cadenat haureu de desxifrar el codi secret de 5 dígits             
que només trobareu si resoleu els 5 mini reptes següents. És molt important             

que poseu les vostres respostes en els quadres que trobareu al final de cada repte,               
escrivint una xifra a cada requadre.  
 
★ Mini reptes: 

 
1. Quin és el resultat de l’última operació? 

 
 
Resposta A:  
 

 
 



 
 

2. En Joan té 9 caramels i en Tomàs 17. Quants caramels li ha de donar en Tomàs a 
en Joan perquè els dos acabin tenint el mateix nombre de caramels? 
 

Resposta B: 
 

  
 
 

3. Un cinema té un aforament de 300 persones. Si en les últimes 6 sessions s’ha               
omplert el cinema, i cada entrada val 7,2€, quants diners s’han recollit en total? 

 
Resposta C: 
 

     
 
 

4. Fes les següents operacions ràpides. Un cop tinguis els resultats, suma’ls tots i             
escriu el resultat a la resposta: 
 

a. 24:4=  
b. 12x5= 
c. 36:6= 
d. 20x5= 
e. 48:4= 

 
Resposta D: 
 

   
 
 

5. Omple els diagrames següents: 
a. A la rodona gran sempre va un número més gran que a la petita.  
b. Dins dels rectangles hi poden anar 2 nombres qualsevols. 
c. Dins dels rectangles hi ha d’anar la suma dels 2 nombres de la fila de dalt. 
d. Dins de l’hexàgon hi ha d’anar la resta dels 2 nombres de la fila de dalt. 

 



 

 
 Resposta E: 
 

  , 
 
CODI SECRET: Per trobar el codi secret, escriviu les respostes en aquest quadre. Només 
heu d’escriure la xifra del quadrat de color gris, en cada cas. 
 

A B C D E 

     
 
 

Àrea d'aprenentatge: Coneixement del Medi 

 
 

 



 
★ Fa uns dies van sortir aquestes imatges a les notícies. És una imatge de Barcelona el                

28 de febrer (dreta) i de Barcelona durant el confinament (esquerra). Si us hi fixeu bé                
veureu que la imatge és la mateixa i està feta des del mateix lloc.  

 
★ Si us diem que a la imatge de l’esquerra moltes fàbriques estaven tancades i tots               

estàvem confinats i a la de la dreta era d’una època on totes les fàbriques estaven                
obertes, podíem anar amb cotxe i moto a tot arreu, etc., què creieu? Contesteu a les                
preguntes següents:  

 
a) Què observes a la imatge de l’esquerra?  
b) Què observes a la imatge de la dreta? 
c) Quines diferències hi veus? 
d) Creieu que aquestes diferències poden afectar a la nostra salut? 
e) Algun dia sortirem del confinament; què podríem fer per no tornar a la imatge de la                

dreta?  
 
 

Àrea d'aprenentatge: Plàstica 

 
★ El diumenge 17 de maig va ser el dia mundial del reciclatge! Sabem que en sou                

uns experts, ja que fa moltes setmanes que parlem sobre com reciclar, l’ús dels              
plàstics, la contaminació atmosfèrica, la capa d’ozó… 

 
★ Aquesta setmana us proposem que donem una altra vida a allò que llençaríeu! Us              

proposem que observeu les deixalles de casa vostra (plàstics, cartró, vidre…), agafeu            
allò que necessiteu i creeu un nou objecte a partir d’aquestes deixalles. Aquí us en               
deixem algun exemple.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampolles: 



 
 
 
 
 
 
 
 
Iogurts i taps 
 
 

 
 
 
 
 

 
Llaunes de conserves 

  
 
 
 
 
 

Bombetes i tot allò que se us acudeixi! 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Música 

 
★ Evolució de la dansa del 1950 al 2019. Al Classroom teniu una activitat que us               

permetrà descobrir com ha canviat la forma en què ballem les persones des del 1950               
fins avui en dia. Coneixeu tots els estils de ball que hi apareixen? 

 
★ Percussió Eine kleine Nachtmusik. La proposta de percussió d’aquesta setmana és           

del compositor austríac Wolfgang Amadeus Mozart. Ja que som a la setmana del             
reciclatge, intenteu fer la percussió amb objectes reciclats i experimenteu          
descobrint quins sons diferents poden fer aquests objectes. Recordeu que, si va            
massa ràpida, a la configuració del vídeo (clicant a la rodeta que apareix a la cantonada                
inferior dreta de la pantalla) podeu reduir-ne la velocitat. 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-eine-kleine-nachtmusik-de-
mozart/ 

 

★ Sidoku. Heu d’escriure el nom de les 7 notes musicals sense que se’n repeteixi cap               
en cada línia horitzontal, en cada línia vertical i en cada figura formada per 7               
quadradets marcada amb les línies més gruixudes. Ànims! 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-eine-kleine-nachtmusik-de-mozart/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-eine-kleine-nachtmusik-de-mozart/


 

 
 

★ RECORDATORI: El dia 5 de juny publicarem un vídeo amb tot el material que ens               
esteu enviant amb la cançó No ens desdibuixeu. Encara sou a temps de gravar-vos              
cantant la cançó i enviar-la a musica@escolamasiperera.cat. Visiteu el web per més            
informació. 

 

Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

 
 
★ AQUESTA SETMANA US PARLO DE…  

Els MALABARS 
 
Saber fer malabars ens aporta nombrosos beneficis com:  
➢ Millora de l’agilitat. 
➢ Coordinació en el moviment dels braços i control de la força de llançament. 
➢ Valors com la constància, la perseverança i la frustració, ja que és un exercici              

que no sortirà ni a la primera ni a la segona i s’ha d’intentar molts cops assumint el                  
fracàs com un repte per seguir i superar-se. 

➢ La satisfacció d’aconseguir un repte possible però difícil. Ens demostra que si            
volem, podem i moltes habilitats s’aconsegueixen practicant. 

➢ La concentració, ja que sense aquesta és molt difícil. Després es converteix en un              
moviment més automatitzat. 

➢ Treball dels dos hemisferis cerebrals a la vegada que afavoreix als           
aprenentatges en general.  
 

mailto:musica@escolamasiperera.cat


 
 
Per tant, aprendre, practicar i millorar el domini dels malabars és un excel·lent             
aprenentatge que podeu fer aquests dies.  
Al Classroom d’EF trobareu un tutorial del mestre Jordi Romeu explicant quins exercicis             
podeu fer. 
Per qui no el pugui veure, recordeu que amb el Jordi n’heu fet quan cursàveu 3r i 4t i                   
podeu practicar els exercicis que us ensenyava.  
D’altra banda, trobareu també un enllaç al Youtube per fer-vos unes pilotes de             
malabars d’una forma senzilla.  
Així que… no hi ha excusa per no posar-se a practicar! 
Us animo a enviar-me un vídeo ensenyant els vostres progressos.  
 
★ RECORDEU QUE HEU D’INTENTAR FER COM A MÍNIM UNA ACTIVITAT          

SETMANAL DE LES QUE SE US PROPOSA A L’ENLLAÇ         
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/categoria/efisica/pcef/ I FER-M’HO SABER. 

 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Educació en Valors Socials i Cívics 

 
★ El meu arbre. Dibuixeu un arbre on es vegin les arrels, el tronc i              

les branques o la copa. Un cop tingueu l’arbre dibuixat escriviu-hi           
el següent:  
1) A les arrels 5 adjectius positius que us defineixin. (p.ex. alegre,           

perseverant…)  
2) Al tronc 5 adjectius positius que creieu que els companys de           

l’escola dirien de vosaltres.  
3) A la copa 5 adjectius positius que creieu que la família pensa            

de vosaltres.  

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/categoria/efisica/pcef/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

         Els sobres segellats 

Tenim 10 cartes, cadascuna de les quals té un dígit imprès en elles del 0 al 9. 

Aquestes cartes estan dividides entre els 5 sobres que trobareu a continuació, de manera              
que hi ha dues cartes en cadascun dels sobres. La suma de les cartes que hi ha a                  
l’interior de cada sobre indica el número del sobre. 

 

- Quins nombres podrien haver-hi dins del sobre número 8? 

 
 



 
 
 
 
 

CANONADES 
 
Jugadors: 2 
Edat: +8 
Temps: 15 min 
 
MATERIAL 
Un full quadriculat 
2 Llapis, retoladors o bolígrafs de colors diferent. 
 
COM ES JUGA? 
 
PREPARACIÓ 
Es dibuixa en el full quadriculat una doble quadrícula de punts de 6 × 7 per partides curtes                  
o de 9 × 10 per partides més llargues. 
Abans d'iniciar el joc, es decideix quin jugador unirà els punts pel recorregut vertical (punts               
negres) i quin ho farà pel recorregut horitzontal (punts blancs). 
 
 
OBJECTIU 
Unir dos extrems del paper traçant línies a través del recorregut propi. El jugador del               
recorregut en vertical ha d'unir els punts negres fins a connectar el recorregut dalt - baix i                 
el jugador del recorregut en horitzontal ha d'unir els punts blancs fins a connectar el               
recorregut esquerra - dreta. 
 
REGLES 
Es juga per torns, primer un jugador i després l’altre. Un torn es compon d'una única                
acció: 
 
El jugador A traça una línia que uneix dos punts en horitzontal o vertical (mai en diagonal)                 
de manera que no travessi una altra línia ja dibuixada (pròpia o de l'altre jugador) i                
únicament tocant cercles del seu color. 

  
 
 
 
  

 



 
Se succeeixen els torns i en el moment que algun jugador aconsegueixi connectar els              
seus dos extrems del recorregut (de dalt a baix o de dreta a esquerra) haurà guanyat. 

 
 
RECORDATORI!  
 

ÀREA D’APRENENTATGE  CORREU ELECTRÒNIC MESTR@ 

Llengua Catalana, Matemàtiques, 
Coneixement del Medi , Plàstica 

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  
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