
PROPOSTES D’ACTIVITATS PER CINQUÈ 

 
Els/les alumnes de cinquè seguireu amb les nostres comunicacions a través 

del CLASSROOM. Cal que es revisin les aules virtuals que ja es tenen de cada 

classe i de les aules d’especialitat (English Year 5 o Música).  

Tant l’Israel com la Gema, l’Anna, la Marta i la Míriam us seguiran penjant 

propostes i tasques a fer des de les diferents àrees i que, heu d’anar entregant o bé 

fer i presentar a la tornada, segons us vagin dient.  

Una forta abraçada, seguim treballant!! 

 

Llengua catalana/castellana 

- Lectura del llibre de la classe i completar la fitxa.  

- Fitxes dels verbs. 

- Comprensions lectores de castellà. 

- ESTUDIAR el paper per l’obra de teatre. 

 

Llengua anglesa 

- Seguir treballant i repassant amb activitats que es proposen cada matí a les 

8h, via Classroom.  

-  

Llenguatge matemàtic 

- Decimals: Completar totes les activitats del tema 5 del llibre de 

matemàtiques.  

https://www.youtube.com/watch?v=y_F5eXD8Cb0 

https://www.youtube.com/watch?v=MzzKzYYVJhI 

https://www.youtube.com/watch?v=xz-dVI4NUiU 

- Repàs de matemàtiques ONLINE 

- http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/CUART

O/datos/01_Mates/Programa/mates_rdi.htm 

- http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINT

O/datos/03_Mates/Programa/mates_rdi.htm 

 

Medi + Llenguatge Plàstic 

- Natural: Diorama del Medi Ambient. Contestar a les preguntes fetes a la 

classe. 

Youtube: Com fer un diorama. Us deixo un llistat de vídeos d’aquesta “Youtuber” 

relacionats amb el diorama. Potser us dóna alguna idea. Si en busqueu “Diorames 

amb paper” al cercador de Youtube, trobareu autèntiques meravelles. 

https://www.youtube.com/user/expertvillage/search?query=diorama 

- Social: Mural/Lapbook de l’Edat Mitjana. 

Youtube: Erase una vez el hombre. És una llista amb tots els episodis. L’edat 

mitjana comprèn des del Segle V fins al Segle XV. Podrien ser els episodis a 
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partir del 8 fins al 14. No els he trobat en català, disculpeu. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLM3zaEIjzXIX0lfjtdMiflymrv2tzS

1ph 

 Educació Física 

Aquí us deixo una proposta voluntària d'activitat Física per fer aquesta 

setmana, sol o acompanyat del vostres familiars, ja que totes les propostes es 

poden fer  a casa. Animeu-vos i proveu-les!!! 

https://view.genial.ly/5e724c2c9585d106326ba684 
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