5è - ACTIVITATS ESTIU 2019/2020

Aquesta és l'última graella del curs. La graella dels deures. Hem pensat aquestes activitats per a que les puguis fer
tot sol, jugant i passant-ho bé practicant allò que en saps. Disfruta cada dia una mica! Recorda que no has de
retornar cap activitat
. Si vols, pots presentar al setembre els diaris, textos i resums que us hem demanat escriure; i
la planta ben maca!... 
Us desitgem, a vosaltres i les vostres famílies, que pogueu disfrutar amb salut d’aquest estiu.
Fins setembre.
Jocs de diferents nivells i temes:
https://learningapps.org/index.php?category=2&subcategory=26923&s=
Joc de sumes amb daus:
https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados
Matemàtiques

Joc programació:
https://blockly.games/?lang=ca
Joc d’escacs:
https://aprendeconrey.com/
Geometria “geoplà”
https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/
Fraccions:
http://www.fractionmonkeys.co.uk/activity/

Nombres romans:
https://clic.xtec.cat/projects/romans2/jclic.js/index.html
Repàs de les unitats treballades:
https://clic.xtec.cat/projects/mates5/jclic.js/index.html
Pensa que en aquesta àrea és molt important continuar treballant les operacions bàsiques (suma, resta,
multiplicació i divisió), les taules de multiplicar i la resolució de problemesque tu mateix i els teus familiars us
podeu inventar.
Ortografia:
https://clic.xtec.cat/projects/orto_vis/jclic.js/index.html
Puntuació:
Català

https://clic.xtec.cat/projects/aventura/nivell3/05csa/jclic.js/index.html
Escriptura creativa:
https://view.genial.ly/5bba214002bce40c952422a2/interactive-content-story-cubes
Pensa que és molt important quellegeixisuna mica cada dia; no t'oblidis de fer unpetit resumde cada capítol que
vas llegint (Què ha passat? Ha aparegut algun personatge nou? etc...). Pots practicar l'escriptura posant-te en el
paper d'un dels personatges i escrivint un petit text (unes 10 línies) explicant què haguessis fet tu en la mateixa
situació. També pots escriure un nou final al llibre,etc. A més, també pots fer, com sempre,un diari del que has fet
cada diadurant les vacances, o el període de temps que tu vulguis.

Castellano

Repaso de las unidades trabajadas:
https://clic.xtec.cat/projects/lengua4/jclic.js/index.html
Comprensión lectora y repaso:
https://clic.xtec.cat/projects/grimm/jclic.js/index.html
Ortografía:
http://www.edu365.cat/primaria/castella/ortografiate/index.html

Escritura creativa:
https://view.genial.ly/5bba214002bce40c952422a2/interactive-content-story-cubes
Piensa que es muy importante que leasun poco cada día; no te olvides de hacer un pequeño resumende cada
capítulo que leas (¿qué ha pasado?, ¿ha aparecido algún personaje nuevo? etc...). Puedes practicar la escritura
poniéndote en el papel de uno de los personajes y escribiendo un pequeño texto (unas 10 líneas)explicando qué
habrías hecho tú en la misma situación. También puedes escribir un nuevo final,etc. Además también puedes hacer
un diario, como siempre,de lo que has hecho cada día durante las vacaciones, o el periodo de tiempo que tú
escojas.
Medi ambient:
https://clic.xtec.cat/projects/medinat5/conserv5/jclic.js/index.html
Ecosistemes:
https://clic.xtec.cat/projects/medinat5/ecosist5/jclic.js/index.html
Experiments amb aigua:
https://youtu.be/jaGnQjRknPc
Medi Natural

https://youtu.be/aKvxu6PJWj4
Canvis estats aigua:
https://youtu.be/IrAzfNvkwMs
Experiments plantes:
https://youtu.be/Tot0b1pq-Ng
https://youtu.be/oL6I8RnIM2A
https://youtu.be/lC-sQLEfSvA
https://youtu.be/sY0RnmS-Ppw
Circuit elèctric:

https://youtu.be/RCaeD-Kz3FE
https://youtu.be/xzcE6r__2d0
https://youtu.be/xs0kg2mmpCU
Prova de fer els experiments que et presentem (també pots buscar d'altres). Recorda fer un resum dels passos
que has seguit i el resultat obtingut. També pots provar d'inventar un nou experiment.
Intenta aconseguir algunes llavors i plantar-les. Cuida la planta durant l'estiu i porta-la els primers dies de curs a la
classe.
Les etapes de la història:
https://clic.xtec.cat/projects/etapes2/jclic.js/index.html
La Romanització:
https://clic.xtec.cat/users/mnebot1/romanitzacio/index.html
Medi Social

L'edat mitjana:
http://www.edu365.cat/primaria/socials/viurealsmonestirs/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/socials/viurealscastells/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/socials/viurealcamp/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/socials/viurealaciutat/index.htm
Pots fer un inventari en una graella de dues columnes, on incloguis les semblances i diferències entre les diferents
etapes que hem estudiat aquest curs i la forma de vida que tenim a l'actualitat(no incloguis el COVID-19).

