PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEl 8 DE JUNY AL 12 DE JUNY 
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: cinquè

DESENVOLUPAMENT

RETORN
AL TUTOR

Aquesta setmana teniu la tasca de català
amb diverses missions i una d’elles és molt
especial: la del bon supervivient.
A veure si sou capaços d’aconseguir el
premi!
CATALÀ OPCIÓ 1
CATALÀ OPCIÓ 2

DIMARTS

Música

ACTIVITATS DE MÚSICA

Mates

MATEMÀTIQUES OPCIÓ 1
SOLUCIONS OPCIÓ 1
MATEMÀTIQUES OPCIÓ 2

Educació
física

En aquest enllaç teniu les activitats
d’educació física proposades per aquesta
setmana.
Kahoot SVB
Qualsevol dubte podeu contactar amb la
mestra d’EF: cintabarcelo@escolaelsangels.cat

RETORNABLE
AUTOMÀTICAM
ENT

DIMECRES

Coneix. del 5è A FORMULARI PREGUNTES
medi

RETORNABLE
AUTOMÀTIC

5è B FORMULARI PREGUNTES
5è C  F ORMULARI PREGUNTES
Plàstica

En aquest enllaç teniu l’activitat de plàstica RETORNABLE
proposada per aquesta setmana.
5èA i 5è B
Creació d'un aquari

cintabarcelo@escol
aelsangels.cat

5è C

Envia-ho a la mestra de plàstica.

DIJOUS

Llengua
castellana

Contestar el cuestionario:
OPCIÓN 1
Enlace 5ºA: FORMULARIO CASTELLANO
Enlace 5ºB: FORMULARIO CASTELLANO
Enlace 5ºC: FORMULARIO CASTELLANO
OPCIÓN 2: FORMULARIO CASTELLANO

Religió

Aquesta setmana continuarem amb el
Disco-fòrum.
Cliqueu l’enllaç:
Soñaré

martarabaso@escol
aelsangels.cat

RETORNABLE
AUTOMÀTICAMENT

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:
GENIAL.LY: CAS 2
Heu de respondre en un full les preguntes
que es fan en els apartats on es posa
RESOLUCIÓ DEL CAS:
Situació
Interpretació
Emoció
Conducta
Sobre mi…
*Si passeu el ratolí per sobre els quadres
grocs, 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

WISHES and HOPES
OPTION 1
The end of the course is close and this year
it will be a bit different. In this last activity
you have to:
1. Think of someone you love or
appreciate and make a wish for
him/her.

2. Think of something you hope will
happen.
3. Make your wishes flower.
NOTE: In English the verb “wish” is usually
used for regrets in the past. But in some
exceptions we can wish someone a desire
like the examples in the flower.
Activity
To learn more about “wish” click here:
https://www.youtube.com/watch?v=l7mm
GhR1VC8
OPTION 2
Mira la flor dels desitjos i pensen dos o tres
per la teva flor. Pots fer servir els de
l’exemple.
Activity

Tutoria

Aquesta setmana la tutoria és la que farem
de manera presencial, a l’escola, amb
aquell alumnat que ja vau confirmar
l’assistència abans del dia 3 de juny.

