
 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Curs: cinquè 
Data: 9 de juny 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Catalana 
 

Notícia: l’any 2016 un nen italià de vuit anys anomenat Matteo va inventar-se una paraula               
nova: petaloso. Aquesta paraula era un adjectiu que descrivia una cosa plena de pètals o               
amb molts pètals. Exemple: Una flor petalosa, vol dir, una flor amb molts pètals. 

★ Inventem una paraula. Ara que heu llegit aquesta notícia seríeu capaços de crear             
una o dues paraules noves que es poguessin posar al diccionari català? La podríeu              
utilitzar a la vostra vida quotidiana! 
1.  La paraula nova és: 
2.  El seu significat és: 
3.  Utilitza la paraula nova en una frase on quedi clar el seu significat.  
4.  Fes un dibuix per descriure la paraula. 

 
★ Observa la imatge, llegeix atentament les pistes i contesta.  

Qui són germans? 
a) A la part de dalt del dibuix hi ha més germans Camps que a la part inferior.  
b) A la part dreta hi ha més germans Riera que a la part de l’esquerra.  
c) Els germans Camps són més nenes que nens.  
d) Els germans Riera són més nens que nenes.  
e) Les germanes Camps porten samarretes del mateix estampat.  

 
- Quins números són els germans Riera: _________________________________ 
- I els Camps:_______________________________________________________ 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Castellana 

 
★ ¿Qué he aprendido? Siguiendo la dinámica del curso, ¿qué habéis aprendido           

durante estos tres meses de confinamiento? Y no me refiero solo a lo académico, que               
también, sino sobre el día a día en general. Os pido unos minutos de reflexión y                
pensad sobre estos aspectos.  

 
Escribid el ¿qué he aprendido? en la libreta o en el documento que os comparto               
desde el Clasroom. Recordad que cada cosa aprendida es un punto diferente, uno             
debajo del otro.  
 
Seguro que os sorprendereis de todo lo que habéis aprendido. 

 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Anglesa 

 
★ Reading Comprehension. Read the information of the National Museum Cardiff          

carefully and tick the correct answers. (Comprensió lectora. Llegiu la informació           
sobre el Museu Nacional de Cardiff atentament i marqueu les respostes correctes) 
 

GENERAL INFORMATION: NATIONAL MUSEUM CARDIFF 

Museum opening times 10.00 a.m. - 5.00 p.m.  Tuesday - Sunday 
 
Closed Monday 
 
Open most Bank Holiday Mondays 

Restaurant and Coffee Shop Opening 
Times 

                

Restaurant: 
10.00 a.m. - 2.30 p.m. Tuesday - Friday 
 
10.00 a.m. - 3.00 p.m. Saturday and Sunday 
and school holidays 
 
Coffee Shop: 
10.00 a.m. - 4.00 p.m. Every day 

Admission Free admission for all. 

Photography 

                      

 
 
You cannot take photos where you see this 
sign. 

 



 
 

 
● Now, answer the questions about the museum. 

 

1) What time does the Museum open?  
a) At 10 a.m.      b) At 5 p.m.          c) At 4 p.m. 

2) Which day is the Museum closed?  
a) On Tuesdays      b) On Mondays    c) Bank Holiday Mondays  

3) Is the Museum open on Sunday? 
a) Yes                     b) No                    c) The text doesn’t say this information  

4) How much is it to visit the Museum? ____________________ 
5) Where can we buy food and drink at the Museum? ______________________ 
6) Can we take photos in the Museum? 

             a)Yes                     b) No                    c) The text doesn’t say this information  
7) What time does the Coffee Shop close? 

a) At 10 a.m.           b) At 5 p.m.          c) At 4 p.m. 
 
 
★ Reading a text. Practice reading aloud. If you want you can record your voice while               

you are reading the text and you can send us the file. (Lectura d’un text. Practiqueu                
la lectura en veu alta. Si voleu podeu enregistrar la vostra veu mentre llegiu el text i                 
enviar-nos l’arxiu.) 
 

My Wonderful Family 
 
I live in a house near the mountains. I have two brothers and one sister, and I was born                   
last. My father teaches mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital. My                
brothers are very smart and work hard in school. My sister is a nervous girl, but she is very                   
kind. My grandmother also lives with us. She came from Italy when I was two years old.                 
She has grown old, but she is still very strong. She cooks the best food! 

My family is very important to me. We do lots of things together. My brothers and I like to                   
go on long walks in the mountains. My sister likes to cook with my grandmother. On the                 
weekends we all play board games together. We laugh and always have a good time. I                
love my family very much. 

 

 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Matemàtiques 
 
 
★ Reptes matemàtics del carrer. Per aquesta activitat us proposem sortir al carrer a fer              

una activitat matemàtica, podeu aprofitar les estones que sortiu a passejar. 
 
Recordeu, hem de sortir sempre amb seguretat, protecció i molta higiene! Si no             
podeu sortir, podeu inventar-vos els exemples. 
 
Primer pas. Heu d’observar la matrícula de 5 cotxes del carrer i apuntar-les en un paper                
amb l’ajuda d’un llapis o bolígraf. Important: la matrícula dels cotxes ha de seguir el               
model de la imatge.  
  

Segon pas. Podem relacionar cada lletra de l’abecedari amb un número en ordre, és a               
dir, la lletra A és la primera lletra i per tant és el número 1, la lletra B la segona, i així                      
successivament. Observeu la taula i utilitzeu-la en els passos següents: 
  

A B C D E F 

1 2 3 4 5 6 

G H I J K L 

7 8 9 10 11 12 

M N O P Q R 

13 14 15 16 17 18 

S T U V W X 

19 20 21 22 23 24 

Y Z   

25 26   



 
  
Tercer pas. Quan arribeu a casa ompliu les caselles següents amb les matrícules dels              
cotxes que més us han cridat l’atenció. A continuació, amb aquestes matrícules, feu les              
operacions que s’indiquen a continuació:  
  
Exemple: 
Matrícula: 

2 0 9 3 G S W 
  
Operació: 

2 0 9 3  G  S  W  Resultat  

2 0 9 3 + 7 + 19 + 23 = 2142 
  
  
  
Matrícula 1 

              
 
 Operació: 

               Resultat 

        +   +   +   =   
  
 
Matrícula 2 

              
 
  Operació: 

               Resultat 

        -   +   +   =   



 
  
 
Matrícula 3 

              
 Operació: 

               Resultat 

        x   +   +   =   
  
 
Matrícula 4 

              
 Operació: 

               Resultat 

        x   +   -   =   
  
Matrícula 5 

              
 Operació: 

               Resultat 

        +   x   -   =   
  
  
Quart pas. Series capaç d’aconseguir que donés el teu any de naixement en el requadre               
verd inventant-te la matrícula? Intenta-ho! 😊 

              
  

               Resultat 

        -   -   +   =   



 
  

Àrea d'aprenentatge: Coneixement del Medi 
 
★ Què escoltem? Per fer l’activitat de valors necessitem un únic          

sentit: L’OÏDA. Aquests darrers mesos hem estat tots a casa sent           
unes persones molt cíviques amb la salut, però hem sigut cívics           
amb el soroll? 

 
Primer pas. Per aquesta activitat us proposem sortir al carrer o           
apropar-vos al balcó o a una finestra. I contesteu: 

a) Què ha canviat aquests dies amb el soroll?  
b) Quan estàvem tots tancats a casa, quin soroll sentíeu al carrer?  
c) I ara que hem començat a sortir, escolteu alguna diferència amb el soroll de              

l’ambient? 
 

Segon pas. Si fem una mica de memòria abans de començar a estar confinats a casa,                
recordeu molt o poc soroll al carrer? Feu una llista breu dels principals sorolls dels carrers                
que creieu que són excessius i molesten (De 5 a 10 sorolls). 
 
Tercer pas. Ara que heu pogut recordar i sentir els sorolls del carrer, us animem que feu                 
una proposta per canviar tots els sorolls i estímuls negatius que tenim en el nostre dia a                 
dia. Què faríeu vosaltres per millorar el soroll del carrer? 

   

 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Plàstica 
 

★ Creem un emoji! Qui no coneix els emojis actualment?  Tothom els fa servir a 

totes hores per expressar-se pel mòbil, pel hangouts, per divertir-se...  
 
Primer pas. Dibuixeu els tres emojis que més utilitzeu, que més us representin o agradin i 
responeu: 



 
a) Quin és el seu significat? 
b) Per què els utilitzeu tant? 
c) Què us fan sentir? 
d) Us ajuden a expressar-vos? 

 
Segon pas. Amb l’ajuda d’un dibuix vostre, inventeu-vos un emoji nou que us representi i 
tingui un significat amb el qual us pugueu expressar. 
 

  
 

a) Dibuixeu l’emoji inventat.  
b) Quin és el seu significat? 
c) Per què creieu que us representa? 

 
 

Àrea d'aprenentatge: Música 

 
★ Percussió Deteggtive Anderson, nivell 3. Aquesta setmana us proposem la          

percussió dels ous, però un nivell que n’augmenta la dificultat. Llegiu bé les             
instruccions que apareixen al web per tal de fer aquesta percussió. 
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-l
evel-3/ 
 

★ Isle of tune. Seguim amb les propostes de creació musical a través d’aplicacions             
digitals. Entreu al Classroom i allà trobareu l’enllaç a aquesta aplicació i un tutorial              
sobre com fer-la servir. Després compartirem les vostres creacions! 

 
★ Periodista musical. Quins gustos musicals tenen les persones amb qui conviviu?           

Quina és la seva cançó preferida? Quan la van descobrir? Els porta algun record              
especial? Per què els agrada tant? Sempre ha estat aquesta la seva cançó preferida o               
n’hi ha hagut d’altres? Per tal de respondre totes aquestes preguntes i d’altres que se               
us puguin acudir, feu-vos una graella en un full o en una llibreta, que sigui similar a la                  
que us proposo aquí i aneu-la omplint amb la informació de les diferents persones que               
viuen amb vosaltres. Intenteu escoltar la cançó junts i comenteu-la. 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-3/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-3/


 
 
 

 LES CANÇONS PREFERIDES DE LA MEVA FAMÍLIA 

 Quina és 
la teva 
cançó 

preferida? 

Quan la 
vas 

descobrir? 

En qui/què 
et fa 

pensar? 

Des de 
quan és la 

teva 
cançó 

preferida? 

N’has 
tingut 
altres? 

La podem 
escoltar 
junts? 

Nom 
persona 1 

      

Nom 
persona 2 

      

Nom 
persona 3 

      

 
 

Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

 
★ AQUESTA SETMANA US PARLO DE…  

L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE 
 
Heu sentit molts cops els beneficis i la importància de mantenir una alimentació saludable              
i molts/es de vosaltres mireu de tenir-ho en compte, però a altres us costa una miqueta                
més. Per això, intentaré donar-vos un nou punt de vista per la situació actual que estem                
vivint. 
 
Portem tres mesos en una situació nova, on el nostre ritme de vida ha canviat de manera                 
radical. En destacarem tres aspectes que s’han donat a causa del confinament, sempre             
tenint en compte que cada família és diferent: 

- Tots els àpats els fem a casa. Això pot comportar que els esmorzars siguin més               
llargs i que, potser, ja no siguin tan saludables com intentem fer a l’escola. Els que                
acostumeu a quedar-vos al menjador, ja teniu un menú equilibrat que elaboren els             
nutricionistes. A casa també teniu en compte que els dinars siguin equilibrats? A             
més, la temptació de picar entre hores és molt forta.  

- No hi ha activitat extraescolar esportiva i, per tant, el nivell d’activitat física ha              
disminuït molt.  

- Passem més hores davant de pantalles i per tant ens movem molt menys.  
 
Tot això a les portes de l’estiu, on els gelats i refrescos ens vénen molt de gust, però                  
tenen un alt valor calòric i sucres afegits.  



 
 
Pels que no l’hàgiu fet encara, us proposo una activitat d’apuntar tot el que mengeu durant                
5 dies seguits i enviar-m’ho, perquè us pugui donar alguns consells si calen.  
 
Penseu que és important tenir un cos sa per tenir més salut i per sentir-vos millor amb                 
vosaltres mateixos i amb els que us envolten.  
 
 

Àrea d'aprenentatge: Educació en Valors Socials i Cívics 

 
★ La pròpia història. Recordeu que a principis de cinquè vam treballar la nostra pròpia              

història? Imagineu-vos per un moment que ja sou adults i un infant us pregunta com va                
ser el confinament.  

 
Us animem a escriure una breu història per explicar-li a aquest nen/a com va ser el vostre                 
confinament a casa durant aquests mesos. 
 
Us deixem unes preguntes per ajudar-vos a pensar què podeu explicar:  

- Quines rutines heu seguit? (esport, feina, oci…)  
- Com us heu cuidat a vosaltres i a la família? 
- Com heu fet les classes de l’escola? 
- Quines coses heu après a fer? (cuinar, dibuixar...) 
- Quines emocions heu sentit? 
- Per què us ha servit el confinament?  

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

TEMPESTA D’ESTIU 
 
Els núvols llancen espases de flama 
i el cel negre retruny provocador. 
La muntanya ressona atemorida; 
se li remou l’entranya en la foscor. 
 
Un llamp ha capolat la vella alzina 
que generosa estenia el brancam. 
Qui ombrejarà el camperol quan treballa? 
On faran nius, els ocellets del camp? 
 
Espetega la pluja, furiosa, 
sobre la terra que no té consol. 
El vent se’n compadeix i engega els núvols, 
d’una bufada, més enllà del sol! 
 

Joana Raspall 
 

   
   

Tasses de cafè 

 

 

Aquest dissabte venen a casa uns amics dels pares. A casa teva hi ha costum d’oferir una                 
tassa de cafè als convidats. La mare s’adona que no té prou tasses i plats de cafè per                  
tothom i decideix anar de rebaixes a comprar-ne.  

Quan arriba a casa et demana que l’ajudis a preparar-los. Quan           
obres les caixes a on estaven guardats, te n’adones que la mare ha             
comprat plats i tasses de quatre colors diferents: blancs, vermells,          
blaus i verds. Per tant, ha comprat 16 tasses i 16 plats.  

Vols divertir-te una estona i decideixes barrejar tots els colors perquè           
hi hagi 16 combinacions diferents de tasses i plats a la taula. 



 
Per fer 16 combinacions diferents de tasses i platets pots mirar d’ajudar-te dibuixant cada 
combinació a dins d’un quadrat com aquest. Tenint en compte que: 
 

1) A qualsevol fila només hi ha una tassa de cada color.  
2) A qualsevol fila només hi ha un plat de cada color.  
3) A qualsevol columna només hi ha una tassa de cada color.  
4) A qualsevol columna només hi ha un plat de cada color.  

Recordeu que aquestes 16 tasses i platets són diferents, de manera que NO PODEU 
tenir una tassa vermella i un platet verd en un quadrat i en un altre tornar a tenir una 
tassa vermella i un platet verd.  

Hi ha moltes maneres diferents d’abordar aquest repte! 
Molta sort!  

 
★ Si voleu fer proves online arrossegant tasses i plats 

podeu anar a aquest enllaç: 
https://www.geogebra.org/m/kBka6XHu  

 
★ Quan tingueu la solució envieu-nos la captura de 

pantalla! La podeu fer fent: 
 
 

+ enganxa (o Ctrl+V) a un document nou. 
 
 
 
 
 
 

SPROUT 
 
Sí, vol dir “col”. I aquest joc es diu així perquè les línies que es van dibuixant acaben fent                   
una imatge que recorda una col. 

Com es juga? Cal fer uns 4 o 5 punts inicials, dibuixats aleatòriament en un paper, si                 
volem que el joc duri uns 5 o 6 minuts (a la imatge només n’hi ha fets 2). Podem comptar                    
que aproximadament el nombre de jugades que es podran fer són entre el doble i el triple                 
dels punts que hi ha. 

Un cop fet això, un jugador fa una línia d’un punt a un altre i en marca un de nou al mig                      
del traç que acaba de fer (imatge 1, el punt nou és el vermell). 

https://www.geogebra.org/m/kBka6XHu


 
Per torns, la resta de jugadors fa el mateix, i guanya l’últim que tira. 

Cal tenir en compte que: 

1. Un punt pot ser inici i final d’una línia (com a la imatge 2). 

2. Una línia no en pot tallar cap altra. 

3. D’un punt només en poden sortir 3 línies. 

 
 
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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