PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEL 25 DE MAIG AL 29 DE MAIG 
ÀREA

DILLUNS

DIMARTS

Llengua
catalana

DESENVOLUPAMENT

NIVELL: cinquè
RETORN
AL TUTOR

CATALÀ OPCIÓ 1
CATALÀ OPCIÓ 2

Música

MÚSICA

Mates

MATEMÀTIQUES OPCIÓ 1

RETORNABLE

La setmana de l’1 al 5 de juny penjarem a
l’instagram algunes de les fotos que ens
envieu de matemàtiques, si us plau,
doneu-nos consentiment per fer-ho al
correu quan ens envieu les tasques, dient:
dono permís per publicar a l’instagram.

TUTORA DE
CADA CLASSE

Educació
física

A continuació us deixo l’enllaç amb les
activitats d’Educació Física que us proposo
per aquesta setmana. Molta sort!
Tirs i llançaments

DIMECRES

Coneix. del
medi

INVESTIGUEM LA LLUNA!
Us proposem:
-Informar-nos sobre la Lluna a través d’un
vídeo i informació interactiva.
-Representar les fases de la Lluna.
-Contestar unes preguntes sobre la Lluna.
Clicant al següent enllaç teniu més
informació: INVESTIGUEM LA LLUNA
Podeu enviar una foto de l’activitat i la
posarem al bloc de 5è de la web de
l’escola. Envieu-la a la tutora de cada
classe.

Plàstica

Activitat de plàstica
Puntillisme

DIJOUS

Llengua
castellana

Religió

Actividad castellano
Podéis enviar una foto de la actividad y la
pondremos en el blog de 5º de la web de la
escuela. Enviarla a la tutora de cada clase.

Aquesta setmana les activitats de Religió
són retornables.
Cliqueu el següent enllaç:
Kahoot de les Paràboles i Acrònim

RETORNABLE
Enviar la tasca a:
teresabosca@esc
olaelsangels.cat

Alternativa

NÚVOLS D’EMOCIONS
La tasca està formada per dues parts:
- Activitat 1: creem el nostre núvol
d’emocions.
-Activitat 2: explicar 5 emocions o valors

RETORNABLE
Enviar la tasca
a:
mariadelamat
a@escolaelsa
ngels.cat

que hem inclòs.
A continuació trobareu més informació:
NÚVOLS D'EMOCIONS
*Retornable a la mestra de valors:
mariadelamata@escolaelsangels.cat
DIVENDRES

Anglès

ENGLISH TASK

Tutoria

5è A
La classe de 5è A farà la tutoria amb 2
grups. Mireu la llista per saber l’hora que
us toca. Grups tutoria
Enllaç: vídeo conferència 5è A

5è B Tot el grup.
Enllaç: video conferència 5B

5è C Tot el grup.
Enllaç: vídeo conferència 5è C

VIDEOTRUCADA

