
5è Recomanacions     3ª setmana 
 

Hola nois i noies de 5è, última setmana abans de les 

vacances de Setmana Santa, aquí teniu noves propostes 

d’activitats per poder fer a casa.  

Alguns de vosaltres ja teniu fetes tasques de la 1a i la 2a 

setmana. I continueu fent molt bona feina, cracks!!! 

Recordeu que hi ha molts nens i nenes de tot el           

món que estan confinats a casa com vosaltres.  

Us hem preparat unes quantes recomanacions i       

propostes NOVES. Per fer-les abans del 5 d’abril. 

 

Aquí teniu les noves propostes de treball:  

★ Feu les feines al Drive, ja hi ha una carpeta preparada amb cada activitat, que               

ja està compartida per tota la classe. 

○ 1r Feu una còpia del document.  

○ 2n canvieu el nom del document posant el vostre nom.  

○ 3r ja podeu entrar al vostre document i escriure.  

Al Drive hi trobaràs 5è A 

5è B 

● 1 fitxa de resolució de problemes matemàtics: Pots        

resoldre-ls al mateix full o en un full a part, Després li            

pots fer una foto i adjuntar-la al mateix documents i          

guardar-lo amb el teu nom.  

 

https://drive.google.com/open?id=1U75yn7lr8m1MBOqiGIuzDhs-19AGIoWV
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18FCzsMk0q4JE9sCvhG0Z3yz1ER9hbFIG


 

● Activitat català: Una activitat per treballar els plurals amb un dictat opcional.            

Ho pots fer el documents un cop feta la teva còpia. 

 

● Activitat Valors: Haureu de mirar el curt “historia        

de un erizo” . Una vegada vist, responeu a les          

preguntes que trobareu al Drive de la classe. 

 

ALTRES PROPOSTES PER FER AMB L’ORDINADOR O TAULETA 

Àmbit lingüístic (català) et proposem aquesta web “Cuinar        

amb nens”. Atenció mira, remena i tria…. Quina voldràs fer          

per després de Setmana Santa. Va que ens lleparem els dits!! 

Àmbit lingüístic (castellà) sigue visitando esta web unos días         

más, como ya sabes, hay un montón de actividades para trabajar lengua.            

Aventurate. 

 

Àmbit Ciències Socials (mapes) en aquesta web trobaràs diferents         

un joc per conèixer i descobrir les comarques de Catalunya!!!  

 

 

#joemquedoacasa I així som responsables  

Una FORTÍSSIMA  abraçada.  

Us estimem! 

 

Tony i Glòria 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OEbISlnby9Y
https://www.youtube.com/watch?v=OEbISlnby9Y
https://www.sortirambnens.com/per-fer-a-casa/cuinar-amb-nens/
https://www.sortirambnens.com/per-fer-a-casa/cuinar-amb-nens/
http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/castellano/
http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/castellano/
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/comarques-de-catalunya/1754c6ab-f368-488b-b8ea-b71b2cda1d45

