
Hola famílies, 

Com que ens veiem obligats a tancar l’escola per prevenir l’expansió del Coronavirus, els 

tutors de 5è hem preparat una mica de plàning del què haurien de fer els alumnes durant 

aquests dies a casa, en la mesura de les vostres possibilitats. Hem buscat feines força 

autònomes, perquè les puguins fer sols; tot i així, si teniu la possibilitat d’anar controlant 

una mica el que fan doncs millor que millor. 

És important mantenir una rutina de treball, així que haurien de tenir una franja horària per 

dedicar-li temps a les feines que us proposem. És preferible al matí, doncs estan més 

predisposats a treballar i els aprenentatges seran més profitosos. 

 Rutines diàries: 

o Lectura (30’ mínim. Han d’acabar de llegir el llibre “Quinito…, quin curs el 

teu!”, que el tenen a la motxilla.) 

o Escriptura a la Llibreta Creativa (poden explicar el que van fent cada dia, 

poden escriure un conte, explicar la seva pel·lícula preferida, etc.) 

o Altres feines (cada dia una de diferent: quadern “Lectogrup”, quadern 

“Competencias Básicas de Castellano”, problemes de Matemàtiques que 

tenen a la carpeta, operacions bàsiques (suma, resta, multiplicació i divisió) 

que els podeu posar a la Llibreta Creativa mateix). 

 Altres feines: 

o Acabar “Narració Fantàstica” que estan preparant pels Jocs Florals, que 

farem per Sant Jordi a l’escola (la tenen començada a la carpeta). 

o Activitats de reforç online: 

 CATALÀ: http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html 

 CASTELLANO: 

http://www.edu365.cat/primaria/castella/ortografiate/index.html 

 ENGLISH: http://www.edu365.cat/primaria/angles/index.html 

 MATEMÀTIQUES: 

http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/index.html 

o Música: 

 Repàs cançons “Cantània” (a la web de l’escola s’aniran penjant 

àudios per anar-les estudiant). 

 Flauta: partitura “Game of Thrones” (partitura a la carpeta i flauta a la 

motxilla) 

o Anglès: 

 Han de llegir el llibre de lectura d’anglès i fer les activitats 

corresponents (el llibre i les activitats estan fotocopiats a la carpeta). 

 

Gràcies per la vostra comprensió i col·laboració. 

 

Tània i Dani 
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