
 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Curs: cinquè 
Data: 2 de  juny 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Catalana 
 
 
Llegiu en veu alta els diferents poemes que trobareu al final d’aquest document i 
observeu: 

-   Quants versos tenen aquests poemes?  
-   Tenen alguna rima? 
-   Tenen alguna característica en comú? 
-   Parlen d’algun tema o història semblant? 

 
Aquests poemes que heu llegit són uns haikus, un tipus de poesia japonesa de tres 
versos i sense rima. Normalment aquests poemes parlen sobre la natura, els elements 
florals o la vida quotidiana. 
 
★ Creem el nostre haiku. Amb l’ajuda dels haikus que heu llegit ara creeu-ne vosaltres 

un seguint els passos següents: 
 

- Observeu el paisatge que veieu per la finestra de casa vostre o el que us                
agradaria veure cada dia al sortir al balcó o des de la finestra de l’habitació. 
-   Penseu un poema breu de 3 versos i sense rima per explicar aquest paisatge.  
-   Podeu fer un dibuix que el representi.  
-   Recordeu posar un títol al haiku! 
-   Exemple:  

  

 

 

 

 

 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Castellana 
 
★ Grabad una archivo de voz mientras leéis el siguiente texto y mandadme el audio por 

correo o compartidlo por el Drive.  



 
 

CURIOSIDADES DEL COVID-19 
 
➔ ¿Sabías que se llama coronavirus porque el COVID-19 pertenece a una familia de             

virus que tienen puntas en forma de corona? Según algunas versiones, existe en el              
mundo desde hace más de 10 mil años. Sin embargo, ha llegado al 2020 mutando,               
cambiando, y por eso se ha producido la pandemia. Algunas personas opinan que             
es un virus de laboratorio. El futuro lo dirá. 

 
➔ ¿Sabías que Covid, Corona, Lockdown (que significa confinamiento) o Sanitiser          

(que significa desinfectante), son algunos de los nombres que cada vez más padres             
dan a sus recién nacidos? Dicen que es una manera de recordar que superaron la               
pandemia. 

 
➔ ¿Sabías que hay parejas que tenían su boda programada para estas fechas e             

igualmente se han casado con invitados? Eso sí, los invitados han vivenciado la             
fiesta de forma virtual a través de sus pantallas. Aunque suene raro, no sería de               
extrañar que se convirtiera en una nueva moda, también para las fiestas de             
cumpleaños.  
 

➔ ¿Sabías que, por la bajada del turismo, muchos animales tienen que buscarse la             
vida para comer, ya que eran los turistas quienes les daban la comida? Por ejemplo               
en Tailandia, los monos han protagonizado auténticas peleas callejeras para          
conseguir comida, o en Japón, que se han visto un montón de ciervos por las calles                
deambulando en busca de algo para comer.  
 

➔ ¿Te atreves a improvisar una curiosidad? ¡Hazlo! 
 

 
★ En caso de que no podáis grabaros, leed igualmente el texto y escribid uno o dos                

puntos más de Curiosidades del COVID-19 en la libreta o por correo.  
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Anglesa 

 
★ GRAMMAR ACTIVITY 

 
Complete the sentences with has got or have got. 

a) She ___________ a big house. 
b) We ___________ three new cars. 
c) You ___________ two pencils and three rubbers. 
d) They ____________ five rulers. 



 
e) Peter ____________ a computer. 
f) John and Mary ____________ a big house. 
g) My friends ____________ a new bike. 

 
★ VOCABULARY ACTIVITIES 

 
Write the wrong word. (Escriu la paraula equivocada) 
 

a) kitchen / bedroom / bathroom / computer: ________ 
b) purple / grey / lion / yellow: ________ 
c) uncle / eleven / mother / father: ________ 
d) ruler / tall / short / thin: ________ 
e) pizza / salad / pencil / meat: ________ 
f) legs / eyes / ears / happy: ________ 

 
Complete with the months of the year. (Completa amb els mesos de l’any) 
 

a) Christmas is in December. 
b) Your birthday is in _________ 
c) Easter is in _________ 
d) Halloween is in ________ 
e) It is really cold in ________ 
f) It is really hot in ________ 
g) ________ has got 28 days. 

 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Matemàtiques 

 
★ EL SUMDOKU. Vídeo introductori al GRAN ENIGMA: Ajuda el jardiner de la            

reina! 
 
Per fer un sumdoku necessiteu seguir les normes següents:  
 

- Fixa’t amb les caselles de diferents colors. N’hi ha de roses, de verdes, de blaves i                
de grogues.  

- A dins de les caselles del mateix colors s’hi han de posar números de l’1 al 4. 
- Ni es pot repetir cap número a dins les caselles del mateix color.  
- Els números de l’1 al 4 no poden repetir-se en la mateixa fila ni en la mateixa                 

columna.  
- Els nombres en groc indiquen quan fa la suma dels nombres que encercla amb              

marró.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=_sARIaXSnwg&list=PLTJatQ6w11aVVYlDs0wHnaUoF5gLhk2Pp&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=_sARIaXSnwg&list=PLTJatQ6w11aVVYlDs0wHnaUoF5gLhk2Pp&index=14


 

 
 

Quan hàgiu acabat aquest sumdoku notifiqueu-ho a la mestra perquè el revisi i us ajudi, si                
és necessari. Després podeu provar d’atrevir-vos amb el jardí més gran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Coneixement del Medi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
Una catàstrofe natural és un fet natural de la mateixa Terra que produeix un gran               
nombre de danys naturals, materials i personals, és a dir, afecta negativament als espais              
de la natura, als espais com edificis i a les mateixes persones. Alguns exemples són:               
terratrèmols, tsunamis, inundacions, etc. 
  
Una catàstrofe humana és un fet no natural i produït per les males accions de les                
persones que habitem el planeta. Produeixen el mateix tipus de danys a la natura, als               
espais com edificis i a les mateixes persones. Alguns exemples són: pèrdues de petroli al               
mar, incendis provocats, etc. 
 
a)  Es pot evitar una catàstrofe natural? Com? 
b)  I una d’humana? Com? 
c) Observeu les imatges i responeu les següents preguntes: 

1.    Què creieu que pot ser el que veiem a les imatges 1 i 2? 
2.    I a les imatges 3 i 4? 
3.    Quines imatges són una catàstrofe natural i quines són una catàstrofe humana? 
4.    Quines imatges es podrien evitar? 

d) Feu una reflexió de com està patint el mar les accions i les catàstrofes dels humans i                  
com creus que podria canviar aquesta situació perillosa? 

 



 
 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Plàstica 

 
Les ombres xineses són una representació artística que es fa amb les            
mans en una habitació a les fosques. Per poder fer aquestes ombres            
hem de tenir darrere nostre una font de llum (el flaix del mòbil, una              
llanterna, etc.) i davant una paret o un foli en blanc. Tal com podeu              
veure a la imatge del costat. 
 
 
★ Practica les ombres xineses! Podeu ajudar-vos amb la següent         

fotografia i els enllaços de YouTube on veureu exemples. Demaneu ajuda als pares,             
els germans o familiars i divertiu-vos junts! 

 
SOMBRAS CHINAS PARA NIÑOS - Cómo hacer figuras de Animales 
Sombras chinas para niños - SOMBRAS DE ANIMALES con las manos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★ Ara que ja sabeu fer ombres xineses feu-ne una que representi el vostre haiku tot               

seguint els passos següents: 
 

1.    Agafeu quatre folis i enganxeu-los per crear un foli gegant. 
2.    Dibuixeu i pinteu el paisatge que heu pensat per escriure el vostre haiku. 
3.    Elegiu un animal dels que heu practicat a les ombres xineses. 
4.    Feu una fotografia realitzant l’ombra xinesa sobre el dibuix del paisatge. 

 
➔ Si voleu, també podeu gravar un vídeo fent l’ombra xinesa sobre el paisatge a la               

vegada que reciteu el haiku. 

https://www.youtube.com/watch?v=FUgcj4sGOfQ
https://www.youtube.com/watch?v=CysUYEI7I34


 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Música 

 
★ El paisatge entra per la finestra. Aquesta setmana us animem a parar atenció als              

sons que entren per les finestres de casa vostra. Seieu d’esquena a alguna finestra              
de casa i intenteu dibuixar el paisatge que podríeu veure a partir dels sons que               
sentiu. Abans de començar a dibuixar preneu-vos el temps que necessiteu per            
escoltar bé tot allò que passa a fora. Tanqueu els ulls, feu silenci, respireu              
profundament i escolteu amb atenció.  
Si us animeu, podeu enviar-nos un vídeo ensenyant-nos el vostre paisatge mentre            
imiteu tots aquells sons que us han ajudat a dibuixar-lo.  
 

★ Percussió Deteggtive Anderson. Aquesta setmana us proposem la percussió         
Deteggtive Anderson. 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-deteggtive-anderso
n-level-1/  

★ 108 beat machine. Aquesta setmana us demanem que experimenteu amb          
l’aplicació 108. Aneu al Classroom per saber on trobar-lo i què heu de fer. 

 
Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

 
★ AQUESTA SETMANA US PARLO DE…  

Les HABILITATS MOTRIUS BÀSIQUES 
 
QUÈ SÓN? 
Les habilitats motrius bàsiques (HMB) són els moviments fonamentals que hauríeu de            
saber fer.  
Aquests moviments són molt importants per poder desenvolupar una vida sense           
problemes, ja que us permeten relacionar-vos amb els altres, amb els objectes i amb el               
medi que us envolta.  
Són moviments simples però que hem hagut d’aprendre i desenvolupar des de petits a              
través de la pràctica i les hem anat millorant fins a dominar-les. 
  
QUINES SÓN?  
Les habilitats motrius bàsiques poden classificar-se en:  
➢ Els desplaçaments: caminar, córrer, arrossegar-se, anar de quatre grapes...  
➢ Els salts: a peus junts, un peu, de llargada...  
➢ Els girs: totes les rotacions del cos humà sobre l’eix vertical, la roda, tombarelles...  

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-1/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-1/


 
➢ Els equilibris: estàtics (quiets) o dinàmics (en moviment). 
➢ Els llançaments i recepcions: de pilotes i altres objectes.  

 
PER A QUÈ SERVEIXEN?  
Les HMB us permeten desplaçar-vos, treballar, jugar, relacionar-vos amb els altres.... en            
definitiva viure. A més, són la base de moviments més complexos. Si les domineu              
perfectament, activitats com llançar a cistella, saltar tanques, fer salt d’alçada, ballar,            
driblar..., us resultaran més senzills. Les classes d’educació física et poden ajudar a             
aconseguir aquest objectiu. 
 
QUINA ACTIVITAT US PROPOSO? 
Inventeu-vos un circuit on es treballin totes les habilitats motrius bàsiques anomenades            
anteriorment. Penseu que pot ser a casa vostra, però també en un parc o al lloc que                 
creieu més oportú. Si podeu, envieu-me un vídeo o fotos de com us ha quedat.  
 
 
★ 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. 

 
 

Àrea d'aprenentatge: Educació en Valors Socials i Cívics 

 
★ Imagineu que aquest any han introduït una nova        

festa en el calendari i a aquesta se li diu “El dia del             
revés”. Inventeu 3 formes diferents de celebrar       
aquest dia, explicant en què consisteix. 

 
★ Si haguessiu d’inventar una nova assignatura que       

haguessin d’estudiar tots els nens i nenes de totes         
les edats, quina seria? Com li diríeu? En què consistiria? Digueu també per què creieu               
que els nens i nenes han d’aprendre aquesta assignatura. 

 
★ Inventeu una norma que tothom hagi de complir a la nostra escola, explicant la              

necessitat i la importància de que es compleixi. Recorda que la norma ha de ser per                
tothom, incloent alumnes, mestres, monitors de menjador, monitors d’extraescolars… 

 
★ Ara ja fa moltes setmanes que esteu rebent tasques per tal que les feu, en aquest                

exercici heu de dissenyar una activitat que a vosaltres us hagués agradat trobar en la               
proposta de tasques. Si és un exercici concret, heu d’escriure la pregunta i la              
resposta. Si és una activitat manual, heu de proposar l’enunciat i la imatge del resultat. 

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


 
 
 
 
 

 
La fulla vola, 

per un instant somia 
que és papallona. 
-Autor desconegut- 

 
 

L’aire colpeja 
suaument la finestra. 

La nit s’apropa. 
-Miquel Martí i Pol- 

 

El vent juga 
a estones a l’amagatall 

amb la calor. 
-Akotxa Koato- 

 
 

De blau intens 
els peixos dels seus ulls 

van fer el mar. 
-Akotxa Koato- 

 
 
 

        TROBEU EL NÚMERO! 
 

 
 
A continuació trobareu 8 pistes per trobar el nombre del qual parlem. Quatre de les pistes 
són certes però no ajuden a trobar el número. En canvi n’hi ha 4 que són molt necessàries 
per poder-lo trobar. Les sabeu diferenciar?  
 
 
 



 

 Pistes que no ajuden 
a trobar el número 

Pistes molt 
necessàries 

És més gran que el 9.    

No es pot dividir per 10 i donar 0 de 
residu. Per tant, no és múltiple de 10.  

  

Es pot dividir per 7 i de residu donarà 0. 
Per tant és múltiple de 7.  

  

El nombre que busquem és senar.    

No es pot dividir per 11 i donar 0 de 
residu. Per tant, no és múltiple d’11.  

  

El número és més petit de 200.    

És un número de 2 xifres, la xifra de les 
unitats és més gran que la de les 
desenes.  

  

La xifra de les desenes és senar.    

 

Quin és el número que estem buscant?  

 
Ara que ja sabeu com funciona trieu un número del 0 al 99 i escriviu 8 pistes (4 que siguin                    
veritat però no ajudin massa i 4 que ajudin molt per poder arribar-hi). Recorda que les                
pistes han de permetre trobar només un número. Escriviu les vostres pistes amb la solució               
i envieu-ho a la mestra perquè pugui compartir els vostres enigmes als companys i              
companyes!  
 

 
 
 
 

 
ELS RAJOS ASSASSINS 
 
Jugadors: 2 
Edat: +5 
Temps: 10 min 
Material: Paper I Llapis 
 



 
 
Preparació: 
Per començar dibuixeu una quadrícula de 8×8 (tot i que amb el temps podeu fer-la més                
gran si voleu), i es distribueixen 8 naus per jugador allà on vulguin (punts negres un                
jugador i cercles l’altre). 
 
Regles: 
Per torns, el joc consisteix a connectar dues naus del mateix jugador (no tres) amb un raig                 
assassí. Aquest ha de seguir la ruta més curta (vertical i/o horitzontal) sobre les              
caselles. A vegades hi ha més d’una ruta d’igual distància, així que el jugador pot decidir                
cap a on anar. 
Els punts que us trobeu al mig del recorregut del raig queden fregits i s’eliminen amb una 
creu. 
Quan ja no podeu fer més connexions, conteu quantes naus us queden i qui en tingui més 
guanya. 
 
 
 
 
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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