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IMPORTANT: Cal retornar el quadern d’estiu a 

l’escola durant la primera setmana de setembre.  

INSTRUCCIONS PER L’ALUMNAT 
 

1. Cal que abans de començar a treballar, et planifiquis i t’organitzis la 

feina. Comenta la planificació amb la teva família i quan ho tinguis clar, 

elabora el teu horari. Prepara el lloc i tots els materials que necessitis. 

 

2. Per completar els exercicis del quadern has d’utilitzar un  bolígraf blau. 

Si necessites pintar algun dibuix fes-ho amb colors de fusta, no amb 

retoladors.  

 

3. Llegeix amb molt atenció les preguntes les vegades que sigui necessari 

i assegura’t que has entès el que et demanen. 

 

4. Treballa a poc a poc, amb cura i sense pressa i així aconseguiràs una 

presentació genial: fes bona lletra, respecta els marges i escriu recte.  

 

5. Abans de donar un exercici per acabat, revisa i repassa. Si t’equivoques, 

no facis ratllades, pots utilitzar el corrector però amb mesura.  

 

6. Si tens dubtes pots donar una ullada a les llibretes, consultar-ho per 

Internet (web, vídeos, presentacions), cercar-ho en un diccionari... No et 

quedis amb el dubte!  

 

 

 

 

 

 

EQUIP DOCENT DE 5è DE PRIMÀRIA 
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LLENGUA CATALANA 
 
 

DIVUIT IMMIGRANTS I MIG 
 
- Papa, què és un emigrant ? 

- Doncs…és…com…,o sigui, un emigrant és…,és…, un emigrant és un que se’n va.  

El pare es bellugava a la butaca d’un costat a l’altre com si estigués buscant una posició que no 

trobava. La seva butaca és vermella i és la seva butaca favorita, i el pare és l’únic a casa que 

s’asseu en aquesta butaca. El vaig mirar i vaig dir: 

- I un immigrant? 

- Doncs un que ve. 

- Com? 

- Ja ho has sentit, fill, i no m’atabalis, que estic mirant la partit. 

- “Fill” sóc jo. Bé, jo sóc en Claudi, però el pare i la mare, i de vegades l’àvia i els oncles i alguns 

professors de l’escola, em diuen fill. Tot i que jo no sóc fill dels meus oncles, ni de l’àvia ni de 

bon tros dels meus professors, però això ara no té res a veure. 

- Papa, jo puc ser un immigrant ? 

- No diguis bajanades. 

- No són bajanades, és que a classe d’Ètica la professora ha comentat que els immigrants són 

els nostres amics i que cal que els respectem i els estimem…, i també ha dit que qualsevol de 

nosaltres podria ser un immigrant. 

- Has dit a classe… d’Ètica ? 

- Sí, d’Ètica, i la professora és la Maria Dolores, i diu que jo tinc molt de potencial. 

- D’Ètica! Quan jo era petit, teníem classe de Matemàtiques, i de Geografia, i de Llengua i 

aquestes coses, però…Ètica, què diables és això? 

- Papa… 

- Què? No veus que estic mirant el futbol? 

- Papa, Messi és un immigrant? 

- Com ? 

- Messi, el futbolista, ja saps. Ell també és un immigrant? 

- Això…, bé, en certa manera, d’alguna manera, no ho sé, suposo que sí que ho és. Però no 

aquesta classe d’immigrant. 

- Quina classe? 

- Ja saps què vull dir; no em posis nerviós. 

- Doncs jo, de gran, vull ser immigrant, i ja està. Com Messi. 

- Com tu vulguis. 

De vegades, quan hi ha futbol a la tele, jo penso que el pare no té gaires ganes de parlar. 

- Papa… 

- Què no em deixaràs tranquil una estona? 

- Papa, jo m’estimo molt els immigrants. I tu? 

- Jo què? 

- Tu t’estimes els immigrants o els odies? Diu la professora d’Ètica que hi ha molta gent que és 

molt intolerant i que odien els immigrants i que per això després passa el que passa. 
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- Mira, millor deixem-ho córrer. 

El pare continuava mirant el partit de futbol. Jo crec que no tenia ganes de seguir parlant, però 

aleshores, sense apartar la mirada del televisor, em va dir: 

- Vés amb compte, Claudi, vés amb compte. 

- Amb que, papa ? 

- Amb això de l’amor als immigrants. 

- Per què ? 

- Per què, per què ?...És que no pots parar de fer preguntes? 

- Diu la professora d’Ètica que tinc molt potencial, i diu que el qui són intel·ligents sempre són els 

qui fan més preguntes… 

- D’acord, d’acord. Mira: a primera vista, tot sembla molt fàcil, però això dels immigrants és molt 

complicat. Un dia d’aquests aniré a parlar amb la teva professora Maria Dolores... 

- La Maria Dolores també és immigrant. Va néixer en un país molt llunyà, a Amèrica, i després va 

venir a Espanya, i ara és la meva professora d’Ètica. 

El pare ja no mirava el partit ni res. Ara feia un sorollet amb la llengua que sonava més o menys 

així: “crrr, crrr, crrr”, i que no sé què significa. 

- Papa… 

- Ja està bé. S’ha acabat. Ja m’has fumut el partit amb tanta pregunta. Ja no tinc ganes de veure 

el futbol ni res.  

El pare va apagar el televisor i va dir: 

- Estaràs content. 

I se’n va anar a la seva habitació. Jo em vaig quedar sol a la sala. 

Als pocs segons, menys de sis o set segons, el pare va tornar a la sala. Va agafar una llauna de 

cervesa que s’havia deixat al costat de la butaca i se’n va anar una altra vegada. 

Vaig agafar el comandament i vaig encendre la televisió. 

Em vaig quedar mirant el partit. Jugava Messi. 

 
Robert Santiago. El món segons Claudi (adaptació) 

 

a) Contesta aquestes preguntes: 
 

• Per què el pare no tenia ganes de seguir parlant amb el Claudi? 
 

..................................................................................................................................... 
 

• De quina assignatura és professora la María Dolores? 

..................................................................................................................................... 
 

• Qui és Messi?........................................................................................................... 
 

• Segons en Claudi, com es comporta la gent intolerant?  
 

..................................................................................................................................... 
 
 



Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació 
 Escola Sant Miquel – Miralcamp 
 
  Tasques de reforç.- 5è PRIMÀRIA                   Estiu  

4 
 

• Per què el pare d’en Claudi no acaba de veure el partit de futbol? 

..................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................... 
 

b) Relaciona cada frase amb qui la diu: 

 

 

c) Assenyala quina de les frases resumeix millor el text: 

 En Claudi, vol ser immigrant per poder ser un futbolista famós. Al seu pare li 

agrada molt el futbol i anirà a parlar amb la professora.   

 En Claudi vol saber més coses sobre la immigració que han parlat a classe 

d’ètica. El seu pare, però, està mirant la tele i no té gaires ganes de respondre a 

les preguntes del seu fill. 

 La María Dolores és la professora d’ètica i explica que cal estimar i respectar els 

immigrants. En Claudi té molt potencial però prefereix mirar el futbol per la tele.  

 

d) Pensa i opina:  

• Segons la María Dolores, qualsevol de nosaltres podria ser un immigrant. Hi estàs 

d’acord? Per què? ......................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
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Fixa’t en l’entrada d’aquest esdeveniment i respon a les preguntes 

següents:  

 
Imatge extreta de: www.culturalz.es  

 

a) Quina exposició van a veure els visitants del Caixa Fòrum? 

....................................................................................................................................... 

b) Quant temps pot durar la visita? 

....................................................................................................................................... 

c) Quants anys creus que tenen les persones que han assistit a aquesta exposició?  

....................................................................................................................................... 

d) Al costat del codi de barres hi ha un codi QR, saps per què serveix? Com s’utilitza?   

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

e) Què creus que deuen ser els gastos de gestió?  

....................................................................................................................................... 

 

 

 

http://www.culturalz.es/
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Fixa’t en l’exemple d’un text escrit explicant el recorregut que es pot 

seguir per anar d’una població, en aquest cas, Santa Coloma de 

Farners a una altra, en aquest cas, la Bisbal de l’Empordà: 

 
 
Escriu l’itinerari detallat que es pot seguir per anar de Miralcamp a 

Alguaire.  Pots marcar el recorregut amb un retolador. Segueix tots els 

passos que coneixes per escriure en un full a part, i escriu a 

continuació el teu text final revisat. 
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Per anar de Miralcamp a Alguaire... 
 
 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................   

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 

Escriu l’itinerari detallat que es pot seguir per anar de casa teva a 

l’escola. Si vius molt a prop, busca un altre punt de sortida. Pots 

consultar un mapa, en paper o per internet, de Miralcamp. Recorda fer 

el treball previ en un full a part. 

Posa un títol al teu text i ha de tenir una extensió de 80 paraules 

aproximadament. 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  
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Escriu les preguntes que falten en aquesta entrevista: 

Entrevistem en Pere Pau, un esportista local d’handbol, amb una bona carrera esportiva 

per endavant. L’entrevistarem per a poder conèixer una mica més la seva trajectòria 

esportiva. 

-   ...........................................................................................................................  

- Bon dia, nois i noies, estic content de parlar amb vosaltres. 

-  ............................................................................................................................  

- Als vuit anys jugava a futbol sala. Com que no m’acabava d’agradar, un company 

que practicava handbol em va dir que ho provés i, mira, fins avui. 

-   ...........................................................................................................................  

- Cada dia entrenem dues hores. 

-   ...........................................................................................................................  

- No, intento compaginar la carrera d’econòmiques amb l’esport. Quan es tanqui la 

faceta d’esportista hauré de fer alguna activitat professional. 

-   ...........................................................................................................................  

- Has de ser ràpid de reflexos, amb una bona orientació al camp, potència de 

braços i cames i ha de saber treballar en equip. 

-   ...........................................................................................................................  

- Has de fer moltes hores d’entrenament, vigilar la dieta, cuidar les lesions... 

-   ...........................................................................................................................  

- Primer, vull remarcar que els nens i les nenes han de practicar esport per a 

créixer sans. Si volen un esport dinàmic, l’handbol els pot agradar.  

-   ...........................................................................................................................  

- Per a qualsevol esport, jo els diria que el més important és jugar i divertir-se, i 

escoltar els consells dels entrenadors. 

-   ...........................................................................................................................  

- Em queda poc temps lliure, però m’agrada llegir i anar al cinema. 

-   ...........................................................................................................................  

- Gràcies a vosaltres.                   Informació extreta del llibre Text grup. Quadern d’expressió escrita Vermell. Ed.Text La Galera 
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Tot just heu decidit amb la teva classe anar d’excursió a visitar el 

Museu de Lleida. Escriu un correu electrònic al director del museu tot 

demanant-li informació sobre aquells aspectes relacionats amb la 

visita que voleu fer-hi ( horari, col·leccions a visitar, preu...).  

Ha de tenir una extensió de 80 paraules aproximadament. 

 
Ara, escriu el correu  que li faràs arribar. L’adreça electrònica del 
director del museu és: director@museulleida.cat 

Pots fer el treball previ en un full a part. 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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MATEMÀTIQUES 
 

Et proposem fer una coca de iogurt per berenar per a 8 persones. Per 
fer-la necessites els següents ingredients: 1 iogurt natural o de 
llimona, 125 ml d’oli, 250g de sucre, 375g de farina, 3 ous i 1sobre de 
llevat. 
 
Abans d’anar a comprar has mirat  al rebost i has vist que ja tenies sucre, oli i farina. 

Escull dues botigues on puguis trobar aquests ingredients i anota els preus dels 

productes per tal de poder-los comparar i escollir el més econòmic de cada lloc. Pots fer-

ho directament a la botiga o consultant-ho a la web. 

  

 

 

 

Escull dos dies de la setmana i anota amb una creu quin tipus d’aliment 
has menjat a cada àpat. Fes el recompte total de cada aliment i anota-
ho. 
  
 Làctics Hortalisses Greixos i 

dolços 
Peix, 

carn i ous 
Oli Fruites Cereals, fècules 

i llegums 

Esmorzar        

Dinar        

Berenar        

Sopar        

Esmorzar        

Dinar        

Berenar        

Sopar        

TOTAL        

Botiga 1: Preu: 

Botiga 2: Preu: 

Quin és el més barat? Quin és el més car? 

Triaré la botiga: 
 

Quants diners m’estalviaré? 

Botiga 1: Preu: 

Botiga 2: Preu: 

Quin és el més barat? Quin és el més car? 

Triaré la botiga: 
 

Quants diners m’estalviaré? 

Botiga 1: Preu: 

Botiga 2: Preu: 

Quin és el més barat? Quin és el més car? 

Triaré la botiga: 
 

Quants diners m’estalviaré? 

Imatge extreta de: www.plusfresc.cat 
www.plusfresc.c
atwww.plusfresc.cat 

Imatge extreta de: www.plusfresc.cat 
www.plusfresc.c
atwww.plusfresc.cat 

Imatge extreta de: www.plusfresc.cat 
www.plusfresc.c
atwww.plusfresc.cat 
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A partir dels valors que has anotat, elabora un gràfic de barres en 

aquests eixos. Recorda escriure el títol del gràfic, el  nom dels eixos i 

la llegenda.  

 
*Si tens curiositat per saber si els teus àpats són saludables, busca una piràmide d’alimentació i observa si la teva dieta és 
equilibrada.  

 
Dona un cop d’ull a les imatges de sota que representen les carregues 

de la bateria del mòbil i completa la taula: 

      
 
 

 

 

 

 

 

 PERCENTATGE / 
TANT PER CENT 

FRACCIÓ Nº ENTER 
o 

DECIMAL 

A  1/4 0,25 
B 50 %   
C  3/4 0,75 
D 100 %   

Imatge extreta de: www.beep.es 
www.plusfresc.c
atwww.plusfresc.cat 



Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació 
 Escola Sant Miquel – Miralcamp 
 
  Tasques de reforç.- 5è PRIMÀRIA                   Estiu  

12 
 

 

Realitza 20 operacions en un altre full apart (suma, resta, multiplicació 

i divisió) amb decimals o sense d’aquelles que et costin més! 

A mitjans d‘estiu, sempre fan rebaixes a les botigues i centres 

comercials. Els pares han volgut aprofitar l’ocasió per anar al Media 

Markt a comprar una tauleta Samsung Galaxy Tab S6 Lite que costava 

399€. Si hi apliquen un descompte del 50%. Quant costarà ara ?  

 

 
 
 
 

 

 

Observa com es representen les jugades tàctiques de futbol en un 

esquema del terreny de joc. Completa la taula següent.  

 
 
 

 

 

 

DADES 
 
 

 
 

DIBUIX / OPERACIONS 
 
 
 
 
 
 

RESPOSTA:  
 
 
 
 

ANGLES TIPUS 
D’ANGLE 

MESURA 
ESTIMADA  

A   
B   
C   
D   

Imatge extreta de: www.mediamarkt.es 

Imatge extreta de: www.barcanova.es 
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Escriu el nom dels cossos geomètrics següents i contesta a les 

preguntes següents:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quina característica tenen en comú un cilindre i un con?  

 

b) L’esfera de la imatge està formada per dos polígons. Com s’anomenen? 

 

c) Quina diferència hi ha entre el cub i el prisma?  

 
Fixa’t en aquesta reproducció d’aquest quadre de Kandinsky i localitza 
diferents tipus de figures geomètriques. Escriu-ne el nom.  
 

  

……………..……………………….. 

……………..……………………….. 

……………..……………………….. 

……………..……………………….. 

……………..……………………….. 

 

 

Imatge extreta de: www.barcanova.es 

Imatge extreta de: 
www.todocuadros.es 
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Estem planificant les nostres vacances a Menorca i hem observat 

que la nostra companyia de vol ha canviat les condicions de 

l’equipatge facturat i de mà (cabina). Entre els tres membres de la 

família facturen dues maletes que pesen 15,20Kg i 19Kg i una 

maleta de mà de 10Kg.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

• Quants quilograms portem entre tota la família? 

 

 

• La maleta de mà està molt plena i abans de pujar a l’avió, trèiem ¼ part del pes i el 

col·loquem en una motxilla d’esquena. Quants quilos quedarà a l’equipatge de mà? 

 

 

 

• Durant l’estada a Menorca hem comprat alguns detalls per a la família i les dues 

maletes grans ara pesen 18,70 Kg i 23,50 Kg. A l’hora de facturar haurem d’abonar 

alguns diners per excés de pes. De quants diners estem parlant?  

 

  

Imatge extreta de: www.edreams.es 
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Agafa una ampolla d’aigua o bric de llet buit d’un litre per emprar-la 

com a unitat de mesura. Primer escriu la teva estimació de cadascuna 

de les preguntes i després utilitza l’ampolla per cercar la mesura 

exacta. 

 

 

• Quants gots pots omplir amb un litre d’aigua?  
 
 

• Quants litres d’aigua hi caben en un galleda? 
 

 

• Quants litres d’aigua hi caben en l’olla més petita que tinguis a la cuina?  
 

 

Marca amb una creu la mesura corresponent a l’etiqueta que et sembla 

més correcta en cada cas. 

 
  

 

Pensa en el joc de l’oca i fixa’t en la probabilitat que hi ha que vagis a 
parar:   

a) la casella del laberint →    b) la casella dels daus → 

c) la casella de l’oca →      d) la casella del pont →  

 

  

Imatges extretes de: www.barcanova.es 
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Recull la temperatura que marca el termòmetre cada dia a una mateixa 

hora del dia durant dues setmanes. En acabar, completa la taula 

següent i respon a les preguntes. Si vols també pots consultar la web 

del Servei Meteorològic de Catalunya: http://www.meteocat.com/servmet 

 

DIES  DE LA 
SETMANA 

1a SETMANA 2a SETMANA 

Dilluns   

Dimarts   

Dimecres   

Dijous   

Divendres   

Dissabte   

Diumenge   

 

• Quina és la temperatura mitjana de les dues setmanes?  

 

 
 

• Quin va ser el dia que va fer més calor? I més fred? Quina temperatura va fer?  

 

 
 

• Quina diferència hi ha entre la temperatura mínima i la màxima de la primera 

setmana? 

 
 

Ordena els passos per resoldre un problema: 

 Reviso tot el procés. 

 Escric la resposta llarga i comprovo que sigui lògica. 

 Subratllo la pregunta. 

 Llegeixo el problema les vegades que sigui necessari. 

 Escric les dades importants. 

 Valoro i reflexiono com ho he fet. 

 Faig un dibuix del problema. 

 Realitzo operacions, si cal. 

 Entenc el problema i em faig preguntes. 

 

http://www.meteocat.com/servmet
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Resol els següents problemes:  

• Has d’anar a Mollerussa a les 16.45 i tardes 10 minuts des de Miralcamp. T’agrada 

arribar ¼ d’hora abans. A quina hora ha de sortir de casa? 

 

 

 

• Inventa un problema que tingui dues operacions a partir de la frase següent:   
 

Els alumnes de 5è van a dinar a un restaurant.  
 

 

 
 

 
  

DADES 
 

 
 

 

DIBUIX / OPERACIONS 

RESPOSTA:  
 
 
 

DADES 
 
 
 
 

 

DIBUIX / OPERACIONS 

RESPOSTA:  
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Segueix la sèrie:  
 

a) 6,4  6,8  7,2  ...... 
 

b) 4860  ........  4810  4785 
 

c) 14,7  14,3  13,9  ....... 

 

Resol les operacions i descobreix quant val cada figura:  

 
 

 
  

Imatge extreta de: www.barcanova.es 
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LLENGUA  CASTELLANA 
 
Lee atentamente el siguiente cuento, y reflexiona sobre lo que se 

intenta transmitir. 

UNA PAZ CASI IMPOSIBLE 

Gigantes y dragones eran enemigos desde siempre. Pero habían aprendido mucho. Ya 
no eran tan tontos de montar guerras con terribles batallas en las que morían miles de 
ellos.  

Ahora lo arreglaban cada año jugando partidas de bolos. Un gigante contra un 
dragón. Quien perdía se convertía en esclavo del ganador. Si un dragón ganaba tendría 
un musculoso gigante para todas las tareas pesadas. Si lo hacía el gigante, tendría 
vuelos y fuego gratis para todo un año. 

Así habían evitado las muertes, pero cada vez se odiaban más. Cada año los ganadores 
eran más crueles con los perdedores, para vengarse por las veces que habían perdido.  

Llegó un momento en que ya no querían ganar su partida de bolos. Lo que querían 
era no perderla. 

Y el que más miedo tenía era el gigante Yonk, el mejor jugador de bolos. Nunca había 
perdido. Muchos dragones habían sido sus esclavos, y se morían de ganas por verle 
perder y poder vengarse. Por eso Yonk tenía tanto miedo de perder. Especialmente 
desde la partida del último año, cuando falló la primera tirada de su vida. Y decidió 
cambiar algo. 

Al año siguiente volvió a ganar. Cuando llegó a su casa con su dragón esclavo este 
esperaba el peor de los tratos, pero Yonk le hizo una propuesta muy diferente. 

- Este año no serás mi esclavo. Solo jugaremos a los bolos y te enseñaré todos mis 
secretos. Pero debes prometerme una cosa: cuando ganes tu partida el año que viene, 
no maltratarás a tu gigante. Harás lo mismo que estoy haciendo yo contigo. 

El dragón aceptó encantado. Yonk cumplió su promesa: pasó el año sin volar ni 
calentarse. También cumplió el dragón, y desde entonces ambos hicieron lo mismo 
cada año.  

La idea de Yonk se extendió tanto que en unos pocos años ya eran muchos los gigantes 
y dragones que se pasaban el día jugando a los bolos, olvidándose de las luchas y los 
malos tratos, tratándose más como compañeros de juegos que como enemigos. 

Mucho tiempo después Yonk perdió su primera partida. Pero para entonces ya no 
tenía miedo de perder, porque había sido él quien, renunciando a esclavizar a sus 
dragones, había terminado con su odio, sembrando la primera semilla de aquella paz 
casi imposible entre gigantes y dragones. 
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• ¿Para evitar las guerras entre los gigantes y los dragones, 

encontrarías un modo mejor, para que no aparezca el odio que se 

cogieron con las partidas de bolos? 

 

 

 

• ¿Si fueras un gigante, qué harías con tu dragón si tu fueses el 

ganador de la partida de bolos? 

 

 

 

• ¿Qué opinas sobre Yonk? ¿Por qué crees que actuó amablemente 

con el dragón? 

 

 

 

• ¿Qué opinas de la frase “Actúa con los demás como quieras que 

actúen los demás contigo”? 

 
 
 

Enlace del cuento: www.cuentosparadormir.com 

 

  

http://www.cuentosparadormir.com/
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Relaciona las siguientes palabras, podrás observar que en la segunda 
columna aparecen palabras sinónimas. 

 

Encuentra un antónimo para cada pareja de palabras, y realiza una 

oración en la que aparezcan el sujeto y el predicado. Subraya en rojo 

el sujeto y en verde el predicado. 

 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
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Relaciona con el campo semántico al cual pertenecen cada grupo de 

palabras. 
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Imagina que tienes un Mapa Mundial inmenso pegado en tu habitación, 

y también tienes el poder de viajar a cualquier destino de ese mapa. 

¿Dónde viajarías? y ¿Por qué elegiste este lugar? 

 

Recuerda que hay que realizar un borrador previamente en el que 

debes organizar tus ideas, y que nos servirá de guía cuando 

redactemos la Expresión escrita. Tienes un recuadro en las dos 

“expresiones escritas”, para poder efectuar dicho borrador. 
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 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 

 

 
Imagen extraidas de: http://sefernnkosta.blogspot.com/2012/05/sonrisas-de-ninos-en-blanco-y-negro.html 

 

¿Qué ves? 

¿Qué te transmite? 

¿Qué sientes? 

 

 

http://sefernnkosta.blogspot.com/2012/05/sonrisas-de-ninos-en-blanco-y-negro.html
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Intenta, con tus palabras, explicar todas esas cuestiones, y otras que 

se te ocurran a ti mismo/a… 

 
 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  
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Adjudica 5 adjetivos para cada una de las siguientes fotografías. 
 

 
 
Imágenes extraídas de: 
www.pxhere.com 
www.redbubble.com 
www.reprodart.com 

http://www.pxhere.com/
http://www.redbubble.com/
http://www.reprodart.com/
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CONEIXEMENT DEL MEDI 

 
Llegeix el text següent i relaciona els conceptes: 

L’ENERGIA I LES SEVES FORMES: “Tots els cossos, siguin objectes, plantes, animals o persones, 

estan canviant constantment. Canvien de lloc, d’aspecte o forma i inclús d’estat. Perquè es 

produeixin aquests canvis i per realitzar qualsevol activitat, es necessita energia” 

 

Canvi de lloc     Quan creix una planta 

Canvi d’aspecte o forma   Quan es fon un gelat 

Canvi d’estat     Quan cau un llapis de la taula al terra 

 

 

Segons les manifestacions de l’energia que et descrivim a continuació, 

pensa en el teu dia a dia i omple la taula amb dos elements de cada una.  

“L’energia és la capacitat de produir canvis, com per exemple iniciar o alterar el moviment d’un 

objecte o variar-ne la temperatura” 

L’energia es manifesta de diferents formes: 

Elèctrica: Està relacionada amb el corrent elèctric 

Lluminosa: Es transmet a través de la llum. 

Calorífica:  És l’energia que es transmet en forma de calor. 

Mecànica: És l’energia que tenen els cossos en moviment. 

Química: La posseeixen alguns materials i substàncies a causa de la seva composició 

Nuclear: Es manifesta quan alguns materials es desintegren. 

Sonora: Produïda pels cossos en vibrar i es transmet per les ones a través de l’aire. 

Elèctrica Lluminosa Calorífica Mecànica Química Nuclear Sonora 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Persona 

caminant 
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Llegeix el text que parla de les diferents fonts d’energia i classifica-les. 
Després, pensa en els avantatges i inconvenients de cada tipus:  
 

“Per realitzar totes les nostres activitats quotidianes (transport, il·luminació, calefacció…) necessitem 
energia, però…d’on surt aquesta energia? L’ésser humà obté l’energia necessària de moltes fonts 
diverses. Aquestes fonts d’energia són els recursos existents a la natura a partir dels quals s’obté 
energia per ser aprofitada.” 
 
Les fonts d’energia es classifiquen en dos tipus:  
Fonts d’energia NO RENOVABLES: “Es troben en la  natura en quantitats limitades. L’extracció 
contínua d’aquests recursos, que no poden regenerar-se de nou, pot arribar a fer que s’esgotin. A 
causa de la seva composició, l’ús d’aquestes provoca emissió de substàncies contaminants pel medi 
ambient. Per aquest motiu, és important reduir-ne l’ús.” 
 
Fonts d’energia RENOVABLES: “Són les fonts d’energia que es renoven de manera continuada i 
natural i, per tant, no s’esgoten. Aquestes fonts s’anomenen també energies verdes, ja que el seu 
impacte mediambiental és baix i no generen residus de difícil eliminació” 
  

 

“geotèrmia, petroli, carbó, sol, aigua, gas natural, aire, biomassa, nuclear” 
 

Renovables No renovables 
Geotèrmia  

  
  
  

  
  Avantatges Inconvenients Avantatges Inconvenients 

 
 
 
 

 
 

  
 

 

 

 
 

Completa l’esquema amb les paraules següents:  
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Els científics creuen que l’univers es va originar a causa d’una gran 

explosió, el “big-bang”, fa uns 15000 milions d’anys. 

Viatjar per l’espai més enllà de la nostra galàxia i descobrir nous mons és 

encara ciència-ficció.  

Com imagines què seria un viatge per l’univers? 

 

 

 

 

FEM MEMÒRIA... 

Dibuixa i pinta el sistema solar, amb els principals astres. 

 

Quins d’aquests astres són... 

Estels: 

 

Planetes i satèl·lits: 

 

 

Astres menors: 
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ON VIVIM? 

El planeta Terra es troba a uns 150 milions de quilòmetres del Sol. És un 

planeta sòlid amb la major part de la superfície coberta per aigua. 

Dibuixa el nostre planeta, amb les 5 parts que formen la Geosfera: 

l’escorça, el mantell superior, el mantell inferior, el nucli extern i el nucli 

intern. 

 

 
 

 
L’atmosfera és la capa de gasos que envolta el planeta. Quins són els 

noms d’aquestes capes? Pots ordenar-les de major a menor proximitat a 

la superfície terrestre? 
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ENGLISH 
 

Match the questions and answer in the grid below.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTION ANSWER 
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Cities and countries. Where in the world….? 
 

 
Picture taken from: https://en.wikipedia.org/ 

 
Answer the questions with a simple sentence. 
 

• Where in the world is this city?  

__________________________________________________________________ 

• How can you get there? (by car, by train, by plane..) 

__________________________________________________________________ 

• When is the best time of year to visit?  

___________________________________________________________________ 

• What can you see or do here?  

___________________________________________________________________ 

• Why do or don’t you like this city? 

___________________________________________________________________ 
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Read this text and then answer the questions.  

Dublin is a city. It is the capital city of Ireland. It is in Europe. Dublin is on the East coast of 

Ireland. It is next to the Atlantic Ocean. Dublin was founded by the Vikings. About 505.000 

people live in Dublin. No other city in Ireland is bigger.  

In Ireland, most people speak English. St. Patrick is the patron of Ireland. People celebrate a 

big festival on St. Patrick's Day, March 17th. The national symbol of Ireland is the shamrock. 

The Irish flag is green, white and orange. Green is the national colour of Ireland. Football and 

Rugby are the most popular sports. 

Irish people like music very much. There are really good music bands in Ireland. The 

traditional Irish music is great. Dublin and Ireland are fantastic! 

• Is Dublin the biggest city in Ireland?  

_____________________________________________________ 
 

• Who is the Patron of Ireland? When is it celebrated? 

_____________________________________________________ 
 

• What is the national symbol of Ireland? Can you draw it?  

_____________________________________________________ 
 

• Which are the most popular sports in Ireland?  

_____________________________________________________ 
 

Animals and their abilities. Guess the animal:  

I have four legs. I live in Africa. I am big and grey. I live in the river. I can open my mouth 

more than one meter. Who am I?  

_______________________________________________________________________ 

I’m a pet. I am orange.  I live in a bowl. I can swim very fast.  

_______________________________________________________________________ 

I have feathers.  I lay eggs. I am the highest flying bird.  

________________________________________________________________________ 

I live in Africa. I have black spots. I’m the fastest land animal in the world.  

________________________________________________________________________ 
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Read this text and then write the questions to the provided answers. Use 

the structure HOW + ADJECTIVE.  

Pandas are mammals. They live in some small areas of China. They usually live in high 

mountainous areas. The Chinese name for panda is “daxiongmao” (large bear-cat). Pandas 

can live more than 30 years in captivity. 

They are not social animals, they are solitary and shy. An adult panda is about 1,5 metres tall 

and they can weigh between 75 and 130 kilograms. Males are usually heavier than females. 

Pandas have a black and white coat. Also, they have black around their eyes. 

They always eat bamboo and leaves. Bamboo is their favourite food. Sometimes, they can 

eat other vegetables, small animals or fish, too. Pandas eat very fast and a lot. They can eat 

more than 38 kilograms of bamboo a day. They can climb high trees. 

There are probably only about 1.000 wild pandas in the world and about 127 in captivity. It is 

an endangered species, they are protected because they are in danger of disappearing. 

Pandas are beautiful animals!  

Remember:   how + adjective (long, fast, much, many, far, tall…) 

 

Model question:  how + adjective + can + subject + verb + complement? 

Example:  How tall can Pandas be?    

 

Q: ___________________________________________________ 
 
A: Pandas can weigh between 75 and 130 kilograms 
 
Q: ___________________________________________________ 
 
A: Pandas can live more than 30 years in captivity. 
 
Q: ___________________________________________________ 
 
A: They can eat more than 38 kilograms of bamboo a day. 
 
Q: ___________________________________________________ 
 

A: There are probably only about 1.000 wild pandas.  
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Find the words in this word search about pandas: Panda, bear, leaves, 

endangered, bamboo, protected, shy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Write about your favourite animal  
 
We are going to divide the text in four paragraphs. All or some of the questions should be 

answered in a text format.  

1stparagraph: Where does it live? What does it look like (very short description), what does it 

eat?  

2ndparagraph: How much does it eat? How long does it live? How much does it weight? …. 

3rd paragraph: What can it do?  

4th paragraph: It is endangered? What’s interesting about this animal?  

Remember:   

1. Write sentences as an answer to the questions Subject + verb + complement   

2. Write the sentences in the paragraph.  

3. Improve the sentences with connectors. (and / or / but / because… 
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Example about tigers 

1st paragraph Tigers are big cats. They live in Asia. They are orange and white 

with black stripes. They can eat small animals such as turtles and 

frogs or big animals. 

2nd paragraph Tigers weigh from 109 to 227 kilograms. In captivity, they can live 

for about 26 years. They can eat 27 kilograms of meat in one 

night. 

3rd paragraph They can run fast but they can't fly. They can see at night because 

that is when they hunt. 

4th paragraph  Cats don’t usually like water but tigers love it. They are great 

swimmers.  

 

The text should have around 40 or 50 words.  

1st paragraph  

 

 

 

2nd paragraph  

 

 

 

 

3rd paragraph   

 

 

 

 

4th paragraph  

 

 

 



Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació 
 Escola Sant Miquel – Miralcamp 
 
  Tasques de reforç.- 5è PRIMÀRIA                   Estiu  

37 
 

 

 

THE 3Rs: What are the kids going to recycle?  

 
                           Picture taken from: en.iSLCollective.com 

Write sentences with the verb tense “Going to…” about what this children 

are going to recycle.  Use the template to write the sentences  

SUBJECT VERB COMPLEMENT  

They are going to recycle newspapers 
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Read the sentences and write should or shouldn’t. 

1. We …………………..take care of the environment 

2. We ………………..use plastic bags 

3. We ……………….throw rubbish on the street. 

4. We ………………….paper bags 

5. We …………………use recycled paper 

6. We ………………..cut trees 

Write two or three examples for each one of the 3Rs.  

REDUCING 

We can turn off the light when we leave a room.  

 

 

 

REUSING 

 

 

 

RECYCLING 
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DIVERSES 

Resol aquests mots encreuats. 

 

 

Completa aquests Sudokus. 

 

HORITZONTALS VERTICALS 
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Troba totes les paraules en aquesta sopa de lletres. 

 

Cerca les 8 diferències entre els dos dibuixos. 
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RECOMANACIONS  D’ESTIU 

 

L’estiu és un moment ideal per gaudir aprenent, així que a continuació us 

deixem algunes idees per aprendre de forma més lúdica i vivencial. 

 
 

 

Llegeix un llibre en qualsevol de les tres llengües. (contes, revistes, còmics...) 

 

  

 

Escriu un diari de les vacances, explicant el que fas i afegeix fotos, dibuixos, 

enganxa entrades de les activitats realitzades. 

 

 

 

Descobreix museus i visita biblioteques, assisteix a obres de teatres o 

musicals, mira pel·lícules educatives i documentals en diferents idiomes... 

 

  

 

Fes sortides amb bicicleta, excursions a la natura a peu i descobreix la 

diversitat de parcs naturals mentre observes animals o bé fas fotografies.  

 

 

 

Si viatges, prepara la sortida: fes  el llistat de què necessites, descobreix la 

zona on aniràs de vacances i planifica les possibles activitats a fer. 

 

 

 

Cuina una recepta saludable  entenent cada pas, mesurant les quantitats, 

pesant i realitzant els càlculs necessaris.  
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Imatges extretes de: www.flaticon.com 

 

 

 

 

 

Ajuda en les taques de casa: parar taula, ordenar i netejar l’habitació, llençar 

la brossa al contenidor... 

 

 

 

Gaudeix! Juga a jocs nous, balla, fes experiments, construeix una maqueta, 

aprèn una cançó nova… 

 

 

 

Emocionat! Riu fins que et facin mal les galtes, abraça molt a la gent que 

estimes, intenta ajudar a algú, fes noves amistats. 

 

 

 

 

 

Per últim, no oblidis de  passar-t’ho bé i omplir l’estiu 

d’experiències meravelloses amb els amics i la família!    

BON ESTIU! 


