PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEL 4 DE MAIG AL 8 DE MAIG 
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: cinquè

DESENVOLUPAMENT

RETORN
AL TUTOR

A continuació tens les activitats de català.
Estan agrupades en diferents blocs i si
apretes damunt de cada requadre s’obrirà
la pantalla on trobaràs la feina a fer,
enllaços, documents vídeos… per poder
treballar.
OPCIÓ 1
ACTIVITATS DE CATALÀ
OPCIÓ 2
ACTIVITATS DE CATALÀ

Música

DIMARTS

Medi

ACTIVITATS DE MÚSICA
EXPERIMENT: LES FLORIDURES

RETORNABLE
Ara que ja hem fet l’experiment de les floridures
com uns autèntics científics, només ens queda fer
l’últim pas del mètode científic:
●

Les conclusions seguint les preguntes que
us proposem. S’han de fer al quadern o al
full en blanc en horitzontal on heu fet les
altres activitats. Clicant en aquest enllaç
teniu més informació:

VIA FOTOS AL
EMAIL TUTORA

●

Conclusions: Les Floridures

Aquesta tasca és retornable, per això haureu
d’enviar un correu a la vostra tutora adjuntant:
●

Una

fotografia

amb

les

preguntes

i

hipòtesis.
●

Les fotografies de l’evolució de l’experiment
(que heu fet cada dos dies, quan heu
observat).

●

Una fotografia de la taula d’observació.

●

Una fotografia de les conclusions (que les
heu de fer aquesta setmana).

Anglès

DAILY ROUTINES
Listen the next links about routines:
https://youtu.be/M4FMEmlOqTM
https://youtu.be/wSsCGllliYQ
https://youtu.be/zNDIhOXy3IU
OPTION 1
Explain what you do everyday. Use any
format: video, audio, drawings, comic or
writing. Use your imagination!
Example: writing example
Remember:
First, I get up at…
Then, I… (here you can include more than
one routine using and) .

Later, I… (here you can include more than
one routine using and).
Finally, I…
OPTION 2
After listening the links, choose 4 routines
and complete:
Example: writing example
First, I….Then, I...Later, I...Finally, I…
You can make a video, a drawing or a
comic!

DIMECRES

Llengua
castellana

Actividad de expresión oral:

RETORNABLE

Seguro que muchos de vosotros habéis VIA
jugado varios juegos de mesa estos días.
VIDEOTRUCADA
Pues la actividad que os proponemos para DIMARTS 5è B
esta semana es explicar uno de esos juegos
DIMECRES 5è A
que habéis jugado con vuestra familia.
i 5è C

Tenéis que hacerlo de esta manera:
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
1.Material necesario:
2.Reglas del juego:
3.Desarrollo del juego:
4.Dibujo o foto del juego:
Esta actividad será expuesta en la reunión

de Meet que celebraremos la próxima
semana. Podéis tener un guión para ir
siguiendo, no hace falta que lo aprendáis
todo de memoria.
Primero se hará exposición oral en la que
explicaréis vuestro juego a la clase y al final
haremos tutoría.
MARTES DÍA 5
5ª B a las 9:15h
- Enlace:
meet.google.com/rso-zgih-xnd
MIÉRCOLES DÍA 6
5º A a las 9:45h
-

Enlace:
meet.google.com/asr-vuxg-ncx

5º C a las 12h
- Enlace:
https://meet.google.com/fca-jpjo-kif
-

DIJOUS

Tutoria

A continuació de l’activitat de castellà.

Mates

OPCIÓ 1
ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES. OPCIÓ 1
OPCIÓ 2
ACTIVITAT DE MATEMÀTIQUES

VIDEOTRUCADA

DICTAT DE NOMBRES
Religió

Aquesta setmana des de Religió us proposo
la lectura i explicació de dues paràboles.
Cliqueu el següent enllaç:
Les paràboles 1

Alternativa

Activitat: Com em sento?
Aquesta

setmana

des

d’alternativa

us

proposem una activitat sobre com us esteu
sentint durant els dies de la setmana, tenint en
compte

que

aquesta

activitat

la

teniu

proposada per fer el dijous. Per fer l’activitat
cal seguir les instruccions següents:
-

Posar el títol a dalt de tot del full en


horitzontal.
-

Dibuixar la taula amb el regle i decorar-la


com vulgueu.
-

Completar la taula d’acord amb el què us


demana.
-

Contestar les preguntes que hi ha sota la


taula.
-

Llegir la petita reflexió que us proposo i


pensar a veure què us sembla, si esteu
d’acord o no (no cal que l’escriviu, només
cal pensar-la).

Clicant al següent enllaç teniu més informació:
ACTIVITAT: Com em sento?

DIVENDRES

Plàstica

En aquest enllaç teniu l’activitat proposada
de Plàstica per aquesta setmana. Som-hi!
Dibuix de peus i mans
Recordeu que si voleu podeu visitar
l’instagram de l’escola Els Àngels (qui en
tingui) on hi trobareu aquesta mateixa
activitat publicada de l‘àrea de Plàstica.

Educació
física

En aquest enllaç teniu l’activitat proposada
d’Educació Física per aquesta setmana.
Endavant!
Circuit motriu 1

