Generalitat de Catalunya

Departament d’Educació
Escola Torroja i Miret
43480 VILA-SECA (Tarragona)

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/open?id=1zW5cy2k6Q6baLx1hP5r5R6BgomciFLgH
Música: https://www.youtube.com/watch?v=tmePWJFw3Tk
https://www.youtube.com/watch?v=Fqqe0N--Q9Q
https://clic.xtec.cat/projects/musica/jclic.js/index.html
Religió: bear@torrojaimiret.com
ARTS & CRAFTS: https://drive.google.com/open?id=1_PLIOVJ2_6xQJTGQMF34LVCnG9z4h98t

TASQUES DIÀRIES PER LA SETMANA DEL 8 AL 12 Juny

5è PRIMÀRIA

Temps d’escola

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Totes les tasques i materials
també estaran marcades en el
classroom

Totes les tasques i
materials també estaran
marcades en el
classroom

Totes les tasques i
materials també estaran
marcades en el
classroom

Totes les tasques i
materials també estaran
marcades en el
classroom

Totes les tasques i
materials també estaran
marcades en el
classroom

Català: Kahoot
gramatical

Matemàtiques:
Interpretació de gràfics.

Castellà: Wizer

Medi: Completar i
estudiar el tema de la
població.

Valors:
Si fossis una mascota.

Català: Sessió 27
Matemàtiques: Fitxa de
divisions 2 xifres.
EF: Inventa un joc.
ARTS & C
 RAFTS:
We prepare the LOGO for the
project

Religió:

Anglès
Songs!

Anomena tres
persones que
considereu
importants per com
han contribuït en la
societat. Escriu els
motius que t’han dut
a escollir-la.

Música:

Castellà: Cuento
animado.

EL NOM DE LES NOTES

Matemàtiques: Gràfics

Recordarem el nom de les
notes musicals i el seu lloc
en el pentagrama. Aquí

Medi: liveworksheets

https://www.youtube.co
m/watch?v=tmePWJFw3T
k
Cantem la cançó de les
notes musicals. Aquí
https://www.youtube.co

m/watch?v=Fqqe0N--Q9
Explica, com a
Q
adolescent, el que
t’agradaria escoltar
de les persones grans
que t’envolten.

Podeu enviar els
exercicis al meu
correu abans del dia
12 juny.
bear@torrojaimiret.com

EF: El gran ball

JOCS MUSICALS A
 quí
https://clic.xtec.cat/proje
cts/musica/jclic.js/index.h
tml
Farem diferents activitats
musicals:
- Llenguatge musical
- Instruments de
l’orquestra

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/

Aquesta setmana us proposem veure un vídeo molt interessant del Álvaro Bilbao: “Entender el cerebro de los niños
para educar mejor”
https://youtu.be/pQEAY0nDZ3g
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 o n 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/

Escola de
Famílies

I també podem fer una mica d’esport amb la nostra família, amb rutes en bicicleta o caminant per la zona:
www.bicirutesgalo.com

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.

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
Ràdio

MÚSICA:
CANÇONS
INSTRUMENTS
FLAUTA
LLENGUATGE MUSICAL
JOCS MUSICALS
CONTES
AUDICIONS
COMPOSITORS
DANSA
CONSTRUCCIÓ D’INSTRUMENTS
MEDIACIÓ

QUÈ NECESSITES
Un petit guió del que voleu dir i gravar-ho amb un
telèfon.

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

COM ES FA

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.

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-1-5-juny/
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/

