PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DE L’1 DE JUNY AL 5 DE JUNY 
ÀREA

DILLUNS

DIMARTS

Llengua
catalana

NIVELL: cinquè

DESENVOLUPAMENT

Aquesta setmana l’àrea de català és
retornable.
Teniu 3 activitats de bloc diferents per fer i
retornar de la següent manera:
1. Comprensió lectora:  qüestionari
que la mestra el rep directament una
vegada l’envieu i vosaltres també en
rebeu la resposta. AUTOMÀTIC
2. Ortografia: 2 exercicis fer-los en un
mateix foli i enviar-lo per correu a la
tutora.
3. Expressió oral: preparar-la perquè es
farà el dia de la sessió de TUTORIA,
divendres.
CATALÀ OPCIÓ 1
CATALÀ OPCIÓ 2

Música

ACTIVITATS DE MÚSICA

Mates

MATEMÀTIQUES OPCIÓ 1
SOLUCIONS OPCIÓ 1
MATEMÀTIQUES OPCIÓ 2

RETORN
AL TUTOR
RETORN A LA
TUTORA
EXERCICIS
D’ORTOGRAFIA
foto

Educació
física

Aquí teniu l’enllaç amb l’activitat
proposada per aquesta setmana. Som-hi!
El joc de l'oca

DIMECRES

EL CICLE DE L’AIGUA

Coneix. del
Us proposem:
medi

-Informar-nos sobre el cicle de l’aigua a
través d’un vídeo i una imatge explicativa.
-Representar i experimentar el cicle de
l’aigua.
-Contestar unes preguntes sobre el cicle de
l’aigua.

Si voleu la podeu
fer que sigui
retornable i
enviar-nos-la.
5è A tutora
lourdesalbadalej
o@escolaelsangl
es.cat
5è B i C

Clicant al següent enllaç teniu la tasca: EL
CICLE DE L'AIGUA

martarabaso@es
colaelsangels.cat

Si voleu fer-la retornable podeu fer-ho i es
penjarà una selecció al Instagram si doneu
permís a l’enviar-ho.

DIJOUS

Plàstica

Teniu l’activitat a continuació:DICTAT DE
DIBUIXOS (EXPERT)

Llengua
castellana

Comprensión lectora de castellano.
Al hacer el cuestionario, vuestra tutora
recibirá las respuestas directamente.
OPCIÓN 1:
5ºA: Formulario actividades 5ºA
5ºB: Formulario actividades 5ºB
5ºC: Formulario actividades 5ºC

RETORNABLE
AUTOMÀTIC

OPCIÓN 2: Formulario actividades
Religió

Aquesta setmana us proposo una activitat
diferent, som-hi!!
Cliqueu l’enllaç:
De ellos aprendí

Alternativa

BUSQUEM SOLUCIONS, SUPEREM LES
PORS!
L’activitat està formada per dues parts:
-

Visualització d’un curt: Piper.

-

Contestar unes preguntes.

Clicant al següent enllaç trobareu la tasca:
BUSQUEM SOLUCIONS, SUPEREM LES PORS
*Podeu enviar-me una foto de la tasca
feta: mariadelamata@escolaelsangels.cat
Estaré encantada de veure el vostre treball
i contestar-vos!

DIVENDRES

Anglès

The idea of this week is working all the
skills-. speaking, listening, reading and
writing.
OPTION 1
POEM
In the next British Council link you will find
an easy and understanding poem.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
poems/being-healthy
1. Click on “PREPARATION” and play
the game.
2. Listen and read the poem at the
same time. Click on “TRANSCRIPT”
to be able to read it.
3. Play games 1, 2 and 3
4. Write or record a short poem like
this and send it to me.
You can have more ideas listening and
reading other poems here:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
poems
0PTION 2
FEELINGS and EMOTIONS
In the next British Council link you will find
a nice song:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
songs/feelings-are-feelings
1. Click on “PREPARATION” and play
the game.
2. Listen and read the song at the
same time. Click on “TRANSCRIPT”
to be able to read it.
3. Play games 1 and 2

4. Write a list with those feelings you
have more these days and send it
to me.
Tutoria

EXPRESSIÓ ORAL DE CATALÀ
5è A a les 10:00 h
Enllaç tutoria: videotrucada
5è B a les 10:00 h
Enllaç tutoria: videotrucada
5è C a les 12:00h
Enllaç tutoria: videotrucada

VIDEOTRUCADA

