PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEL 11 DE MAIG AL 15 DE MAIG 
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: cinquè

DESENVOLUPAMENT

RETORN
AL TUTOR

OPCIÓ 1
ACTIVITATS CATALÀ OPCIÓ 1
OPCIÓ 2
ACTIVITATS CATALÀ OPCIÓ 2

Música

Veureu que hi ha com cada setmana
activitats de llenguatge musical, flauta,
audició… Però només heu de retornar la
que posa “ la fitxa retornable”.
- Exercici 1: posar el nom de les notes
- Exercici 2: dibuixar a un pentagrama
el lloc on s’escriu cada nota i posar el
nom a sota.
Podeu fer-los en un foli o a la llibreta de
pentagrames. Si l’exercici 2 el feu en un foli
heu de dibuixar el pentagrama (5 línies) i la
clau de sol per escriure les notes al seu lloc.
ACTIVITAT DE MÚSICA

RETORNABLE
MESTRA DE
MÚSICA
lourdesalbadalejo@
escolaelsangels.cat

Heu d’enviar l’activitat realitzada al correu
lourdesalbadalejo@escolaelsangels.cat podeu
fer-ho el mateix dilluns una vegada l’acabeu.
Important! A l’assumpte (asunto, tema) de
l’email poseu el nom de l’alumne/a i la
classe on va per saber de quin alumne es
rep la tasca. Gràcies.
DIMARTS

Mates

OPCIÓ 1
MATEMÀTIQUES OPCIÓ 1
OPCIÓ 2
Les fraccions

Educació
física

En aquest enllaç teniu l’activitat proposada
d’Educació Física per aquesta setmana.
Som-hi!
Jocs amb gots

DIMECRES

Coneix. del
medi

Activitat: Les comarques de Catalunya.
L’activitat que us proposem de Medi Social
té l’objectiu de recordar les comarques i les
seves capitals. Seguiu els passos següents:
1. Repassem: repassar les comarques i
les seves capitals amb el mapa que
vau elaborar a classe i teniu al llibre
de medi també.
2. El joc de les comarques: Hem
preparat un Kahoot! perquè les
pugueu repassar d’una manera més
divertida. Per accedir heu de clicar al
següent enllaç:
Kahoot: Les Comarques

Important: poseu el vostre nom i
cognom on posa nickname (marcat
amb la rodona taronja) i cliqueu a OK,
go. Ja estareu a punt per començar el
joc!

Plàstica

Si seguiu les notícies veureu que una cosa
positiva d’aquest confinament és que s’està
reduint la contaminació.
Avui us proposem que agafeu material que
tingueu per casa i el reutilitzeu. Podeu fer
servir ampolles de plàstic buides, rotllos de
paper de cuina o higiènic, etc. A més, podeu
trobar moltes escultures fetes amb material
reciclat per internet o a youtube. Us passo
un parell d’enllaços per agafar idees.
Per aquesta activitat necessitareu molta
imaginació!
Gaudiu molt i cuideu-se!
https://www.youtube.com/watch?v=dmpcC
TZP_OE
https://www.youtube.com/watch?v=v_pFkh
b4Z6A

DIJOUS

Llengua
castellana

Actividad de castellano:
Texto instructivo

Religió

Aquesta setmana us torno a proposar la
lectura de dues paràboles més.
Cliqueu el següent enllaç:
Paràboles 2

Alternativa

Activitat: Detectives i detectius d’emocions
Us proposem un cas per resoldre com uns
autèntics detectius i detectives. Cliqueu a
continuació per accedir-hi: G
 ENIAL.LY:
DETECTIVES I DETECTIUS D'EMOCIONS
Heu de respondre en un full les preguntes
que es fan en els apartats on es posa
RESOLUCIÓ DEL CAS:
Situació
Interpretació
Emoció
Conducta
Quina altra cosa podria haver fet?
Sobre mi…
*Si passeu el ratolí per sobre els quadres
marrons, teniu algunes pistes…
**Podeu enviar-me una foto de la tasca feta
al correu següent:
mariadelamata@escolaelsangels.cat
Estaré encantada de veure el vostre treball i
contestar-vos!

DIVENDRES

Anglès

OPCIÓ 1 KAHOOT

RETORNABLE

OPCIÓ 2 KAHOOT

VA AUTÒMATIC
UNA VEGADA
FETA L’ACTIVITAT

Tutoria

Aquesta vegada la tutoria no es farà amb tot
el grup classe a la vegada, partim la classe VIDEOTRUCAD
A
en 2 grups.
Entreu al vostre curs i mireu en quin horari
esteu per a connectar-se correctament.
Si us plau, demanem que es respectin les
franges horàries.
- 5è A: Grups de tutoria
Enllaç videotrucada 5è A:
https://meet.google.com/osg-sogi-irk

- 5è B: Grups de tutoria
Enllaç videotrucada 5è B:
https://meet.google.com/rdi-tnoo-myf
- 5è C: Grups de tutoria
Enllaç videotrucada 5è C:
vídeo conferència

