
 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Curs: cinquè 
Data: 26 de maig 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Catalana 

 
★ Llegiu en veu alta la lectura que trobareu al final d’aquest document i envieu-nos un               

àudio o vídeo tot llegint-la. Recordeu que abans de gravar-vos caldrà practicar i             
seguir les pautes següents:  
- Vocalitzar. És fonamental que els altres ens entenguin, mastegar les paraules, no            

menjar-se lletres…   
- Comunicar. És important haver entès el text per saber en quin to cal llegir-lo, és               

humorístic? És trist?...  
- Ritme-velocitat. Cal mantenir un ritme que permeti entendre el text. Hi pot haver             

moments que el text porti a augmentar la velocitat o a alentir-la, però cal que en                
tinguem consciència. 

- Postura i projecció. Cal mantenir una postura relaxada i còmoda per llegir            
projectant la veu correctament sense haver de forçar-la.  

- Pronúncia. Cal respectar la pronúncia de cada so.  
- Entonació. Cal respectar els signes de puntuació, ja que són els que marquen             

l’entonació i el sentit.  
 
 

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

 
Detectius i detectives de cinquè tenim un problema!  
Els mestres de cinquè hem donat les insígnies d’aquesta setmana al           
detectiu Pikachu. Ell les ha guardat en aquest cofre. Aquest cofre           
només s’obre si li cantes una cançó en concret que el detectiu            
Pikachu va decidir. Resulta que ell és molt desorganitzat i ara no recorda quina              
cançó va utilitzar. Ens ha deixat algunes pistes en les activitats de llengües, ens              

ajudeu a trobar la cançó que necessitem per recuperar les vostres insígnies?  
 
★ Per trobar la primera pista resoleu el següent joc         

lingüístic. Sereu capaços de trobar totes les paraules        
amagades en aquestes definicions? I de fer les        
definicions de les paraules que els hi falta? Som-hi!  

 
- A. Persones cap a les quals sentim amistat. Masculí,         

plural. 
A     



 
- B. Joguina de fusta en forma de pera i punxa metàl·lica al final que es fa girar sobre                  

ella mateixa. 
       

- C. On viu la princesa de la llegenda de Sant Jordi?  
       

- D. On anotem allò que no volem que vegi ningú. Sovint porten cadenats o codis               
secrets.  

     

- E. Animal mamífer que viu a la sabana i té dues cues, una davant i una darrera.  
       

- F. 
___________________________________________________________________ 

F À B R I C A 

- G. __________________________________________________________________ 

G A T 

- H. __________________________________________________________________ 

H O S P I T A L 

- I. ___________________________________________________________________ 

I G L Ú 

- J. ___________________________________________________________________ 

J O G U I N A 

- K. __________________________________________________________________ 

K O 

- L. Allò a què tot home o dona aspira. Sovint utilitzat en manifestacions de tota mena.  
         

- M. Dibuix o construcció simètrica que serveix per relaxar-se i transmet harmonia.  
       

- N. Un dels cinc sentits on la pituïtària n’és la reina.  
   

- O. Conté la O. Espai de l’escola on creixen hortalisses.  

    

- P. Objecte femení singular que genera grans discussions a les hores del pati de              
l’escola.  

      

- Q. Mesura que s’utilitza per pesar les fruites i verdures.  
     



 
 

- R. Petit mamífer rosegador que dona nom a una part de l’ordinador.  
      

- S. Rèptil sense potes que per desplaçar-se s’arrossega i pot ser verinós.  
    

- T. 
___________________________________________________________________ 

T O R T U G A 

- U. __________________________________________________________________ 

U L L 

- V. 
___________________________________________________________________ 

V A I X E L L A 

- W. __________________________________________________________________ 

W A T E R P O L O 

- X. Caramel que es mastega sense parar.  
      

- Y. Conté la Y. Part de la porta que agafem amb la mà.  
    

- Z. Animal, mamífer, a ratlles blanques i negres.  
     

 
 
➔ Unint totes les lletres de les caselles ombrejades trobaràs la primera pista que és:  

___ ___ . ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
 
 

★ Para encontrar la segunda pista debéis resolver el siguiente crucigrama. Podéis           
hacerlo en esta hoja, en la libreta o en la actividad que se os comparte en el                 
Classroom. 

 
1 Alguien en quién confiar. 

2 Masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superfície terrestre. 

3 Cierto. 

4 Hechos y sucesos que forman parte del pasado hasta el día de hoy. 

5 Periodo del día sin luz natural. 

6 Grupo de personas emparentadas que viven en una casa y forman una unidad. 



 
7 Tercer planeta del sistema solar. 

8 Falta de ruido. 

9 Astro rey del sistema solar. 

10 Zumo de uvas fermentado. 
 
 

  1        
  2        
 3         
 4         

5          
 6         
 7         
 8         
 9         

10          
 
➔ Y la palabra cruzada y segunda pista es:  

___ ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
 
 

★ And, to find the third clue, you have to put the words in the correct order to make                  
sentences. When you finish the sentences, join the letters in bold and you will get a                
part of the secret message. (I per trobar la tercera pista, heu de posar les paraules en                 
l’ordre correcte per fer oracions. Quan acabeu les oracions, uniu les lletres en negreta              
i aconseguireu una part del missatge secret.) 

 
1. faster / snails / are / Horses / than 
2. the / student / is / tallest / She 
3. Mary / me / than / plays / better 
4. most / popular / Sandra / the / actress / is 
5. States / We / in / tourists / United / the / are 
6. at / He / o’clock / up / gets / six 
7. speak / can’t / German / He 

 
➔ The last clue is… 

                                            ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 
 

★ La cançó que el detectiu necessita per poder obrir el cofre és…  
 



 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Matemàtiques 

 
★ Sabries dir quin dels daus correspon a la figura desplegada de dalt?

 
★ La Berta, la Mariona i en Marc són 3 amics que han guanyat un concurs. Com a                 

premi han rebut: 
○ 7 ampolles plenes de refresc 
○ 7 ampolles mig plenes i 
○ 7 ampolles buides 

 
Com les han de repartir perquè a tots els toqui igual quantitat d’ampolles i de               
refresc? 

 

 
 

★ En Marc té el mateix nombre de germans que de germanes, però la seva germana               
Marta té dues vegades més germans que germanes. Quantes germanes té la            
Marta? 

 
★ Aquesta piràmide està incompleta. Per a      

poder omplir les caselles heu de saber que        
la suma de dues caselles que estan de        
costat dóna com a resultat la casella que es         
troba a sobre d’elles. 

 
 



 
 

 
 

Àrea d'aprenentatge: Coneixement del Medi 

 
★ Imagineu que sou uns científics que acabeu de descobrir aquesta nova espècie            

d’animals. Expliqueu a la resta de la humanitat de quin animal es tracta seguint les               
indicacions següents:  

 
a) Nom: 
b) Nom del científic/a que l’ha descobert:  
c) Mida: 
d) Pes: 
e) Habitat: 
f) Desplaçament: 
g) Alimentació: 
h) Reproducció: 

i) Conducta: 
j) Característiques especials:  
k) Es pot domesticar? Per què? 
l) És un productor, un consumidor o un descomponedor? 
m) Quines eines utilitza per protegir-se dels enemics?  
n) Estableix algun tipus d’associació amb algun altre animal?  

 
➔ Si tens dubtes d’alguna pregunta, pots mirar el dossier del tema 2 de medi “Els 

éssers vius”.  
 

Àrea d'aprenentatge: Plàstica 

 
★ Com ja sabeu, en els còmics es fan servir moltes onomatopeies per expressar sorolls              

o crits (Bum! Splash! Bang! Ah!...). Aquesta setmana us proposem que creeu la vostra              
onomatopeia de la següent manera: 
1. Trieu quina onomatopeia voleu representar. 
2. Agafeu diferents fulls de colors i retalleu-los en        

formes diferents (si no teniu fulls de colors, podeu         
pintar-los o decorar-los d’altres maneres). Penseu      
que el full de sota ha de ser més gran que el de dalt              
i així progressivament fins a l'última capa.  

3. Enganxeu les diferents capes de paper (o altres        
materials) i finalment, a sobre, l’onomatopeia.  

4. Podeu decorar el voltant amb figures o formes        
diferents. 



 
 
A la imatge en podeu veure uns quants  exemples. 
 

Àrea d'aprenentatge: Música 

 
★ Escriu una melodia coneguda. Ja coneixeu el Song Maker. Fins ara us he demanat              

que el féssiu servir per a compondre les vostres pròpies melodies. Ara haureu             
d’aconseguir escriure-hi una melodia ja coneguda. Aneu al Classroom per a més            
informació. 
 

★ Percussió Dansa hongaresa núm.5. La proposta de percussió d’aquesta setmana          
és del compositor alemany Johannes Brahms. 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-dansa-hongaresa-nu
m-5-de-johannes-brahms/ 
 

★ 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! 

 

★ 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. 

 

 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-dansa-hongaresa-num-5-de-johannes-brahms/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-dansa-hongaresa-num-5-de-johannes-brahms/
mailto:musica@escolamasiperera.cat


 

 

 

Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

 
★ AQUESTA SETMANA US PARLO DE…  

Els HÀBITS SALUDABLES 
 
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com l’estat complet de benestar              
físic, mental i social i no només com l’absència de malalties.  
 
Això vol dir que no estem sans només quan no estem malalts, sinó que necessitem estar                
bé: 
➢ Físicament: per una banda fer activitat física de forma diària, per enfortir el cos,              

per tenir-lo actiu i evitar lesions, per cremar greixos... També cal mantenir una bona              
postura, a l’hora de seure, de caminar, de carregar la motxilla... A més, cal una               
bona higiene per cuidar el nostre cos, que és únic  l’hem d’estimar i cuidar molt.  
 

➢ Mentalment: descansar les hores adequades (a la vostra edat haurien de ser al             
voltant de les 10 hores). No estar massa estones davant la TV, consola, mòbil, i               
enriquir el cervell amb activitats variades. A més, i relacionat amb l’apartat anterior,             
fer activitat física ens genera una hormona, l’endorfina, que és coneguda com            
l’hormona de la felicitat. Això vol dir que fer exercici ens fa estar més contents i                
satisfets amb nosaltres mateixos.  
 

➢ Socialment: de l’apartat anterior, podem deduir que un bon descans i fer exercici             
fa que estiguem millor, també, amb les persones del nostre voltant, així també com              
una bona higiene (dutxar-nos per anar nets i fer bona olor, portar la roba, dents i                
mans netes...) que farà que estiguem més ben acceptats socialment.  

 
En definitiva, per tenir una vida sana calen uns bons hàbits d’higiene, posturals,             
d’alimentació, de descans i de pràctica d’exercici físic. 
 
Per això, us proposem com a activitat que ompliu una taula durant cinc dies consecutius               
revisant aquests aspectes i reflexionant si porteu una vida prou saludable i quins aspectes              
hauríeu de millorar.  
 
 
★ RECORDEU! HEU D’INTENTAR FER COM A MÍNIM UNA ACTIVITAT SETMANAL          

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

 

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


 
 

Àrea d'aprenentatge: Educació en Valors Socials i Cívics 

 
★ Mireu la història de Los Fantásticos Libros Voladores del Sr. Morris Lessmore i             

contesteu:  
a) Diuen que qui té un llibre té un gran tresor, hi esteu d’acord? Per què? 
b) Per què creieu que són importants els llibres? 
c) Quines emocions us ha fet sentir la història? Quan? Per què? 
d) Us ha agradat la història del Sr. Morris Lessmore?  
e) I vosaltres, què en penseu dels llibres? 
f) Quin llibre ens recomanaríeu que sigui molt important per vosaltres? Per què? 
 

★ Sabeu què és un escut familiar? Un escut familiar era un emblema que tenien              
antigament les famílies. Servia per identificar-les i estava format per imatges           
representatives. Us proposem que reuniu als que esteu ara mateix a casa vostra i              
entre tots decidiu els elements que més us representen com a família i dissenyeu el               
vostre escut familiar. Aquí us en deixem un d’exemple:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feu-nos arribar els vostres escuts al correu electrònic perquè puguem compartir-los amb            
tots els companys i companyes de classe! 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_Bp1AZthZeo


 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Podríeu posar els números de l’1 al 8 en els espais amb “?” per tal que totes 

les operacions siguin correctes? 

 
   
 
 
 

 
FUTBOL AMB BOTONS 

Material necessari: Dues caixes, botons i un taulell        
de joc. 
 
Prepareu el terreny de joc: Amb dues capses de         
sabates podeu construir les porteries sobre una       
taula, taulell o a terra. Cada equip té deu jugadors de           
camp i un botó de majors dimensions que fa de          
porter. La pilota és un petit botó pla per les dues cares. Cada jugador també comptarà                
amb un botó tirador. Es disposen els equips en el terreny de joc com si es tractés d’un                  
partit de futbol. Un dels dos equips centra. En la sacada inicial, és necessari que la pilota                 
surti del cercle central. 
 
Desenvolupament del joc: El joc consisteix a pressionar els botons del nostre equip amb              
el tirador perquè surtin disparats i colpegin la pilota per a dirigir-la cap a dins de la porteria                  
de l’equip contrari. 



 
Cada equip mourà els seus botons alternativament. Quan un botó vol marcar gol, ha              
d’estar dins de la zona de gol de l’equip marcat i ha d’avisar abans de xutar que tira a gol.                    
Si no ho avisés i marqués un gol, aquest no comptaria. Només es considera gol quan la                 
pilota passa totalment la línia de gol. Després del gol tots els jugadors es tornen a                
disposar tal com estaven inicialment. 
Si un botó, sense tocar la pilota, toca un botó contrari es considera falta. En el cas que                  
estigui dins de l’àrea de penal es considerarà penal. En el llançament de penal se               
segueixen les mateixes normes que en el futbol. 
Quan un jugador surt fora del terreny de joc després de jugar la pilota pot tornar a entrar                  
immediatament però no pot ser mogut en el proper torn. Els botons que han sortit sense                
tocar la pilota només podran entrar en el camp quan hi hagi una falta, un gol o la pilota                   
hagi sortit del camp. 
Els partits es juguen en dues parts de quinze minuts i cinc minuts de descans. 
Guanya qui ha aconseguit més gols quan acaba el temps. 
 
 
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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