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TASQUES DIÀRIES PER LA SETMANA DEL 30 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL 

 5è PRIMÀRIA 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
Temps d’escola 

Totes les tasques i 
materials també estaran 
marcades en el classroom 
  
Joc història de l’educació 
física:    
https://view.genial.ly/5e7
cd0e65cccb20d94778512/
game-breakout-breakout-
historia-ef  
 
Arribareu al final?  
 
Recorda que aquí tens el 
material per consultar 
informació:  

https://drive.google.com/drive/
folders/1xDPHy1moZn6Ubu0R6

 Totes les tasques i 
materials també 
estaran marcades en 
el classroom 
 
L’esport en l’Antiga 
Grècia.  
Teniu un PDF amb 
informació i links per 
consultar videos. Al 
final teniu unes 
activitats amb 
EDPUZZLE .  
 
El material està 
disponible aquí. 

https://drive.google.com/
drive/folders/1xDPHy1m

Totes les tasques i 
materials també 
estaran marcades en 
el classroom 
 
“La batalla de 
maratón”  
 
Llegiu i busqueu 
informació d’aquesta 
famosa batalla.  
Sabies per què la 
cursa es diu 
Maratón? 
 
Escriu en un paper o 
en classroom la carta 
que us demana.  
 

Totes les tasques i 
materials també 
estaran marcades en 
el classroom 
 
Els jocs olímpics.  
 
Mireu el material 
dels jocs olímpics que 
hi ha a la carpeta.  
 
Busca informació 
d’alguna modalitat 
que t’agradi i explica 
en que consisteix, 
reglament, execució, 
etc.  
 
El material està 
disponible aquí. 

Totes les tasques i 
materials també 
estaran marcades en 
el classroom 
 
Socrative història de 
l’educació física. 
  
Les instrucción les 
tindreu aquí.  

https://drive.google.com/
drive/folders/1xDPHy1m
oZn6Ubu0R6qDbPPKsH0
WlCuMS?usp=sharing 

Música 
Jocs musicals  
https://sites.google.c
om/site/musicalandi
aaa/jocs-musicals 
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qDbPPKsH0WlCuMS?usp=shari
ng 

 
 
Acabeu les feines que hi 
havien posades al 
planning si no ho heu fet.  

oZn6Ubu0R6qDbPPKsH0
WlCuMS?usp=sharing 

Acabeu les feines 
que hi havien 
posades al planning 
si no ho heu fet. 

En els materials teniu 
la lectura .  

https://drive.google.com/
drive/folders/1xDPHy1m
oZn6Ubu0R6qDbPPKsH0
WlCuMS?usp=sharing 

Acabeu les feines 
que hi havien 
posades al planning 
si no ho heu fet. 
 

https://drive.google.com/
drive/folders/1xDPHy1m
oZn6Ubu0R6qDbPPKsH0
WlCuMS?usp=sharing 

Acabeu les feines 
que hi havien 
posades al planning 
si no ho heu fet. 

 

Acabeu les feines 
que hi havien 
posades al planning 
si no ho heu fet. 

 
Temps en 
família 

Aquest és el temps per estar amb els nostres, aprofitem-ho. Decidiu activitats per fer en família: cuina, ballar , jugar a jocs de taula, 
fer esport plegats, sortir a la finestra o al balcó a aplaudir... 
 

- Seguim ballant zumba des de casa: https://family.gonoodle.com/channels/zumba-kids 
- La ràdio familiar. Podeu inventar-vos algun tipus de secció de ràdio( acudits, recomanacions de llibres, sèries, 

notícies divertides inventades, cançons i dedicatòries,etc) gravar-ho i ho envieu al mestre Mateu a través del drive. 
Així podreu emitir els vostre miniprograma de ràdio a través de la Ràdio Torroja! ( accés web del centre)   

 
 
 

 
El teu temps 

És important que cada dia tots tinguem una estona per nosaltres mateixos, i els nens i nenes també. Pot ser un temps per jugar sols, 
veure la tele, jugar amb alguna app, disfressar-se... 
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RECOMANACIONS PER SEGUIR AQUEST HORARI 

● Temps d’escola. En aquest apartat trobareu recomanacions que us anirem enviant setmanalment. 

● Organitzeu cada dia com a vosaltres us vagi millor 

● De les propostes diàries que us oferim, podeu triar una, dos o totes! 

● Evidentment podeu fer canvi de dia. Si avui et bé de gust fer matemàtiques...Perfecte!! 

● Si algun dia no realitzeu la recomanació...Cap Problema! 

● Quant de temps heu de dedicar? El que s'adapti a les característiques dels vostres fills i filles 

● Cal fer-ho exactament de la mateixa manera: Nooooo! Segur trobeu mil variacions i segur us surten noves 

propostes. 

 

 

 

PROPOSTA QUÈ NECESSITES COM ES FA 

 

Ràdio  

 

 

 

 

 

 

Un petit guió del que voleu dir i gravar-ho amb un 

telèfon 

 

 

 

 

MÚSICA: 

       CANÇONS 
INSTRUMENTS 
FLAUTA 
LLENGUATGE MUSICAL 

       JOCS MUSICALS 
CONTES 
AUDICIONS 
COMPOSITORS 
DANSA 
CONSTRUCCIÓ D’INSTRUMENTS 

 
 
 
https://sites.google.com/site/musicalandiaaa/ 

 

 

En aquesta pàgina web hi trobareu informació 

sobre les diferents famílies d'instruments, 

cançons, material per a tocar la flauta dolça, 

partitures, audicions, informació d'alguns 

compositors, danses, activitats i jocs musicals, 

contes, meditació, idees per construir 

instruments musicals i moltes coses més. 

https://sites.google.com/site/musicalandiaaa/


MEDIACIÓ 
 

 

 


