PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEL 
27 d’abril A L’1 de maig
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: cinquè

DESENVOLUPAMENT

Farem una activitat de comprensió lectora.
A continuació, tens un enllaç on s’obrirà un TASCA
qüestionari amb diferents tipus de RETORNABLE
preguntes. Les has de contestar totes i
enviar el formulari.
Pensa abans de marcar la resposta i
d’enviar-les.
Recorda que has de posar la direcció d’email
i també el teu nom quan s’obri el
qüestionari que ja t’ho demana.
Cada classe ha de clicar l’enllaç que li
correspon perquè la seva tutora rebi les
respostes:
5è A:Clica aquí per obrir la feina de català
5è B: Clica aquí per obrir la feina de català
5èC:Cicla aquí per obrir la feina de català

Música

RETORN
AL
TUTOR

ACTIVITATS DE MÚSICA

DIMARTS

Mates

OPCIÓ 1:
Clica a sobre d’aquest enllaç per obrir el
document.
OPERACIONS MATEMÀTIQUES
TUTORIALS:
● Multiplicació unitat seguida de zeros:
https://www.youtube.com/watch?v=j
92-5NN2FYs&feature=youtu.be
● Divisió 1 xifra:
https://www.youtube.com/watch?v=r
Iqvz-XKGL8&feature=youtu.be
● Divisió de 2 xifres:
https://www.youtube.com/watch?v=
qcGXJfyqAjw&feature=youtu.be
● Més tutorials d’operacions
matemàtiques al canal del youtube de
l’escola:
https://www.youtube.com/channel/U
CSvWHfxbSKL5sPLhGTicqRQ/

OPCIÓ 2.
OPERACIONS MATEMÀTIQUES
Tutorial de la multiplicació amb graella:
https://youtu.be/nQ5OdUSwic8
Pots consultar els tutorials de la
multiplicació seguida de zeros i la divisió d’1
xifra a l’opció 1.

Educació
física

En aquest enllaç teniu les activitats
proposades d’Educació Física per aquesta
setmana. Endavant!
El nostre cos

DIMECRES

Experiment: Les floridures

Coneix. del
Farem un experiment relacionat amb les
medi

floridures,

observarem

el

creixement

d’algunes floridures i comprovarem si la
humitat és un factor determinant pel seu
desenvolupament.
Aquesta activitat la començarem a fer
aquesta setmana i 
tindrà una durada de
dues setmanes (fins al 8 de maig que
s’haurà de retornar) perquè tingueu temps
de:
-

Resoldre

l’activitat

prèvia

a

fer

l’experiment (preguntes i hipòtesis).
- Fer l’experiment.
- Observar què passa, fer fotografies cada
dia que observeu i omplir la taula.
Les activitats que s’han de fer al quadern o
en un full en blanc estan indicades i
marcades amb un quadre verd. S’han de fer
amb el quadern o full en horitzontal.
Clicant

en

aquest

enllaç

teniu

més

informació: 
EXPERIMENT: Les floridures
Plàstica

Es tracta de juntar-nos tota la família per a
fer una activitat molt divertida.
● Material que necessiteu per persona:
○ Mig foli, llapis i goma.
● Passos:
1. Posem el mig foli en horitzontal.
2. Tapeu que no pugui copiar-se ningú.
3. L’alumne de 5è va fent el dictat i ell
també ho va fent.
4. Dibuixem una casa petita al mig del
paper. Aquesta casa tindrà una porta
gran i dues finestres, també tindrà un
balcó i xemeneia.
5. A continuació, dibuixarem un arbre a
la dreta de la casa
6. Al costat de l’arbre, hi ha dos nens
jugant amb una corda
7. Un cotxe aparcat a l’esquerra de la
casa i hi ha un gat adormit.
8. Al fons del dibuix es poden veure 3
muntanyes, i dues vaques pasturant.
9. A l’esquerra, a dalt de tot, es veu el
sol i dos núvols.
Llestos! El Dictat de dibuixos s’ha acabat!
Ara mireu tots els dibuixos que heu fet tota
la família, veureu que no hi ha dos dibuixos
iguals, poden ser semblants però no iguals.

Per què passa això? Si eren els mateixos
dibuixos que havíem de dibuixar?
Segur que ja ho heu endevinat!
La imaginació de cada persona és diferent,
no hi ha dues persones que dibuixin
exactament igual encara que siguin bessons!
Cadascú té la seva pròpia imaginació i estil i
per tant, els dibuixos seran semblants però
mai iguals.
Us animem a practicar aquest dictat de
dibuixos amb la família fent de diferents,
podeu passar una estona molt entretinguda!

DIJOUS

Llengua
castellana

Aquí encontraréis ejercicios divertidos y
entretenidos para repasar la b/v.
● Debéis hacer el ejercicio online y
mientras, vais apuntando en el
carpesano en dos columnas B/V las
palabras que salen en esta actividad.
● Después escoges 2 palabras de cada
columna y haces una oración con cada
una de ellas.
http://www.edu365.cat/primaria/castella/o
rtografiate/ortografiate3/contenido/sd01/s

d01_oa03/index.html
Si tenéis problemas para abrir y hacer la
actividad porque no se carga la página,
mirad que tengáis activado o instalado el
programa “adobe flash”.
Religió

Activitat de Sant Jordi. Llegeix i contesta la
pregunta.
Cliqueu el següent enllaç:
Què és un Sant?
ATENCIÓ:Aquesta setmana els alumnes de
Religió també heu de fer l’activitat
d’Alternativa. És retornable.

Alternativa

Aquests dies de confinament hem perdut
una mica les rutines i en certs moments ens RETORNABLE
podem trobar cansats, avorrits, tristos, ens PER TOT
L’ALUMNAT
costa dormir…
Per ajudar-nos a restablir el nostre ritme i
estar millor física i mentalment elaborarem
un horari per penjar amb les activitats que
realitzem des de que ens llevem fins que
anem a dormir.
Aquí tens un exemple per agafar idees i les
instruccions per fer-lo. Cliqueu damunt:
El meu horari

DIVENDRES

Anglès

Watch the story about Saint George:
https://vimeo.com/102942550
At the end of the story there are nine flags.
All of them have got the same cross, which
is the Saint George’s or Sant Jordi’s cross.
OPTION 1
Can you find which countries these flags
are from?
OPTION 2
Can you identify which countries these
flags are from? Malta, Georgia, Romania,
Egypt, Greece, Serbia, England, Ethiopia
and Russia.

Tutoria

Ja la vam fer el dia 23 d’abril, la sessió de
benvinguda tota la classe.
Aquesta setmana no en farem

