PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEL 18 DE MAIG AL 22 DE MAIG 
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: CINQUÈ

DESENVOLUPAMENT

OPCIÓ 1
ACTIVITATS CATALÀ OPCIÓ 1
OPCIÓ 2
EL NOM

DIMARTS

Música

ACTIVITAT DE MÚSICA

Mates

OPCIÓ 1
ACTIVITATS MATEMÀTIQUES
Quan acabis les activitats et pots
autocorregir amb aquest pdf. SOLUCIONS
OPCIÓ 2
CÀLCUL MENTAL

RETORN
AL TUTOR

Educació
física

En aquest enllaç teniu l’activitat proposada
d’Educació Física per aquesta setmana.
Som-hi!
ACTIVITATS RETORNABLES

RETORNABLE
cintabarcelo
@escolaelsa
ngels.cat

IMPORTANT! Poseu el nom de l’alumne/a i
classe. Enviar-la al correu de la m
 estra
d’educació física.
DIMECRES

Coneix. del
medi

EXPERIMENTEM: EL DIA, LA NIT I LES
ESTACIONS
Us proposem:
- Fer un experiment per representar i
comprendre el dia, la nit i les
estacions.
- Respondre
algunes
preguntes
relacionades amb l’experiment.
Clicant en aquest enllaç teniu tota la
informació de com fer-lo:
EXPERIMENTEM: EL DIA, LA NIT I LES
ESTACIONS

Plàstica

Us passem l’enllaç de la feina de plàstica:
ACTIVITAT DE PLÀSTICA
IMPORTANT! Poseu el nom de l’alumne/a i
classe i enviar-la a la mestra que us fa
aquesta matèria.

RETORNABLE
5èA i 5èB:
cintabarcelo
@escolaelsa
ngels.cat
5èC:martara
baso@escola
elsangels.cat

DIJOUS

Llengua
castellana

OPCIÓ 1
CASTELLANO OPCIÓN 1
Después de hacer los ejercicios podéis
autocorregirlos en este pdf. SOLUCIÓN DEL
EJERCICIO
OPCIÓ 2
CASTELLANO OPCIÓN 2
Después de hacer los ejercicios podéis
autocorregirlos en este pdf. SOLUCIÓN DEL
EJERCICIO

Religió

Us proposo dues paràboles noves.
Cliqueu el següent enllaç:
Paràboles 3

Alternativa

ACTIVITAT: CONTROLEM
BUSQUEM LA CALMA!

LA

RÀBIA,

L’activitat està formada per dues parts:
- Visualització d’un curt: Carrot Crazy
- Contestar unes preguntes.
Clicant al següent enllaç trobareu més
informació: CONTROLEM LA RÀBIA,
BUSQUEM LA CALMA!
*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

OPTION 1
Watch the next video about describing
people:
tutorial: describing people
Now, you have two activities/games to
practice
ACTIVITY 1
ACTIVITY 2
Finally, you can make a description about
yourselves or another one and send it to
me!
*Podeu enviar-me la foto de la tasca de la
descripció directament a mi:
isabelesquer@escolaelsangels.cat

OPTION 2
Watch this video:
tutorial: describing people
Now, make a short description about
yourselves following the next pattern:
- I have got ________ hair
- I have got ________ eyes
- I am short/tall….

*Podeu enviar-me la foto de la tasca de la
descripció directament a mi:
isabelesquer@escolaelsangels.cat

Tutoria

5è A a les 10:00 hores tota la classe. Enllaç:
https://meet.google.com/abf-ryyp-yum
5è B a les 11:00 hores tota la classe. Enllaç:
https://meet.google.com/hrq-nkjn-cvh
5è C a les 12:00 hores tota la classe. Enllaç:
https://meet.google.com/pht-tkan-xbo

VIDEOTRUCADA

