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Matemàtiques : https://drive.google.com/drive/folders/1Caqv4l4c66NhNAgDMIiZ3Sc17ivIP9lZ?usp=sharing  

Català :https://drive.google.com/drive/folders/1DV4WfYIf3e59N2m6gJBou5mLQk8eaZZO?usp=sharing  

Castellà: https://drive.google.com/drive/folders/1gCm2mKgM-5lUhuSOoUrflPBokwMWPsT9?usp=sharing  

Medi: https://drive.google.com/drive/folders/1xDPHy1moZn6Ubu0R6qDbPPKsH0WlCuMS?usp=sharing  

EF: https://drive.google.com/drive/folders/19CZw5V_swj7khmEADZtjzcFOxGt_eKlY?usp=sharing  

Anglès: https://drive.google.com/drive/folders/1bTMcRldO0NCxtdUuTwkOdIFMs1WKq-sg?usp=sharing  

Música: https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o 

https://drive.google.com/file/d/1_5nJ2tWcO3NhFs7a9bevWekfhLCMCJx0/view 

ARTS & CRAFTS:https://drive.google.com/open?id=1_iCEvLKuEAWXo8EBnLRRlqL20gl3cSEf 

Religió : 
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TASQUES DIÀRIES PER LA SETMANA DEL 1 AL 5 Juny 

 5è PRIMÀRIA 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
Temps d’escola 

Totes les tasques i 
materials també estaran 
marcades en el classroom 
  
Català:  Competències 
bàsiques sessió 26 
 
Matemàtiques: Deca 
correcció problemes 
setmana anterior Sessió 
11 
 
EF: Video dels reptes dels 
alumnes. 
 
ARTS & CRAFTS: 
We work Zeljko Prstec, 
painter from Croatia. 

 Totes les tasques i 
materials també 
estaran marcades en 
el classroom 

Català: lèxic 
liveworksheets 

Medi: 2a part tema 
medi: “Sectors 
econòmics de 
Catalunya” 

 

Anglès 

Mystery place and 
the Vikings code 

Totes les tasques i 
materials també 
estaran marcades en 
el classroom 
 
Matemàtiques: 
Prova general del 
curs, worksheet 
 
Valors: Curtmetratge 
 
Religió: 
bear@torrojaimiret.c
om 
 
EF: Escape Room  
 

Totes les tasques i 
materials també 
estaran marcades en 
el classroom 
 
Castellà: 
Comprensión Oral. 

 
Medi:Continuació 
“Sectors econòmics 
de Catalunya”  
 

Totes les tasques i 
materials també 
estaran marcades en 
el classroom 
 

Castellà: Ortografia  

Matemàtiques:  
Videoconferència 
solucions prova 
general del 
dimecres. 
 
Música: 

CANTEM LA CANÇÓ: 

“No ens 

desdibuixeu”  

Encara hi som a    

temps 

mailto:bear@torrojaimiret.com
mailto:bear@torrojaimiret.com


Vídeo de la cançó:    

Aquí 

https://www.youtub

e.com/watch?v=z5cs

yfS5B_o 

Fitxa de la cançó:    

Aquí 

https://drive.google.c

om/file/d/1_5nJ2tWc

O3NhFs7a9bevWekfh

LCMCJx0/view?usp=s

haring 

El dia 5 de juny és el       

dia Mundial del Medi    

Ambient. 

Podeu enviar els   

dibuixos, les fotos i    

les frases al nostre    

correu: 
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escolaverda@torrojai

miret.com 

 

 
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)  

 
● Receptes de cuines: https://www.ccma.cat/tv3/cuines/receptes/ 

 
 
 

 
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... 
 

● Web per treballar la programació: www.botlogic.us  
● App per tablet o mòbil per treballar la lògica mental:  “Nonograms katana” 
● Web per treballar disseny de presentacions, imatges pòsters...: www.canva.com 
● Web on trobaràs 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/ 
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Escola de 
Famílies 

Aquesta setmana us proposem l’amena lectura del següent llibre: “Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo 
escuchar para que los niños hablen” de Adele Faber i Elaine Mazlish. 
https://drive.google.com/file/d/1qDxbra5k17ZtAc_v89pRZvkPaeXmTt8o/view?usp=sharing 
 

 

 

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 / MEDI 
 

Us recomanem que escolteu i canteu en família        

aquesta cançó: 

https://drive.google.com/file/d/1qDxbra5k17ZtAc_v89pRZvkPaeXmTt8o/view?usp=sharing


 No ens desdibuixeu  

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 

El dia 5 de juny es celebra cada any el dia mundial del             

medi ambient.  

Si ens vols saber més coses fes clic aquí 

DONA LA NOTA, encara hi som a temps és una          

iniciativa que pretén que els nens i nenes, nois i noies           

dels centres educatius de Catalunya prenguin      

consciència sobre el moment que vivim d’emergència       

climàtica i ambiental, i participin de forma activa en el          

seu entorn més proper. 

Per saber més coses del projecte o participar-hi de         

forma més activa trobareu més informació AQUÍ 

● Ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a 

internet 

● Full de paper i alguna cosa per dibuixar 

● Càmera de fotos 

“NO ENS DESDIBUIXEU” ENCARA HI SOM A TEMPS 

Us deixem aquí una fitxa amb la lletra per si us és més              

pràctic.  

 FITXA DE LA CANÇÓ 

I que després feu una reflexió en família de les coses           

que podem fer a nivell personal per ajudar una mica a           

millorar les condicions ambientals dels nostre planeta. 

Podeu fer un dibuix, una frase, una fotografia o un          

petit vídeo d’algun gest que ja feu, o que decidiu com           

a família fer a partir d’ara. 

Ex: Pujar les persianes per aprofitar la llum del sol,          

separar les escombraries per reciclar cada cosa al seu         

contenidor... 

Com que som escola verda, ens agradaria tenir un         

petit recull d’aquests dibuixos, fotos i frases. Així que         

us agrairíem que ens ho feu arribar al nostre correu:          

escolaverda@torrojaimiret.com  
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RECORDATORI DE TASQUES DE SUPORT DURANT EL CONFINAMENT 

Cicle Superior: 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-25-29-maig/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-18-22-maig/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-11-15-maig/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-4-8-maig/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-27-30-abril/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-20-24-abril-2/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-14-17-abril/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament-30-marc-3-abril/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-superior-per-al-periode-de-confinament/ 
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