
PLA DE TREBALL   SETMANA 1 

 

DILLUNS 1 DE JUNY 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES 

Durant aquesta setmana FAREM UN REPÀS DE TOTS ELS CONTINGUTS QUE HEM TREBALLAT EN AQUEST TRIMESTRE.  

La primera activitat serà de sumes i restes de fraccions. En el document teniu les sumes i les restes de fraccions que haureu 

de fer. 

Seguidament farem una activitat de sumes i restes de nombres decimals que també teniu al document. Primer haureu de 

col·locar bé aquestes operacions i després resoldre-les.  

FEU LES ACTIVITATS EN UN PAPER BEN PRESENTAT I GUARDEU-LO BÉ PER LES SEGÜENTS TASQUES.  

 
LLENGUA CATALANA 

 

MIRA COM LLEGEIXO! 

Us proposo llegir, alguna cosa relacionada amb LA PREHISTÒRIA. Pot ser un conte, un fragment d’un llibre, d’una revista,... 

Com ho feu? 

1. Trieu el text que voleu llegir. 

2. Practiqueu una miqueta, el llegiu varies vegades fixant-vos en els signes de puntuació i en l’entonació. En aquest cas, 

seguir les recomanacions dels pares i mares perquè  ells són autèntics professionals perquè ja porten molts anys 

practicant. 

3. Busqueu algú que us pugui gravar mentre llegiu. 

ENVIEU-ME LES GRAVACIONS QUE VOLEM VEURE QUE BÉ QUE HO FEU!           avadill5@xtec.cat 
 

 
PLÀSTICA 

 

  

Fes una mandala amb material que tinguis al teu voltant. Si vols també 
pots crear una i pintar-la. 

ENVIAR A :                                      plasticalesarrels@gmail.com 

mailto:avadill5@xtec.cat
mailto:plasticalesarrels@gmail.com


  

DIMARTS 2 DE JUNY 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

HELLO! WE ARE IN JUNE. IN FEW DAYS, SUMMER WILL START! WOW!!!! 
 

Per aquesta primera setmana de juny, et proposo una activitat de “reading”. Has de llegir un text sobre el temps 

que fa a Anglaterra durant les diferents estacions de l’any, completar-lo amb les paraules que falten i que estan 

escrites a dalt (has de mirar com les poses perquè el text tingui sentit), i, després, respondre les preguntes 

escollint la resposta adequada. 

Tens el PDF adjunt amb el text i les preguntes de comprensió. 

En acabar la setmana m’envies la feina al correu:                amezquit@xtec.cat 

Amb calma i dedicant una estoneta per buscar les paraules que no entenguis al wordreference 

(www.wordrefernce.com)  segur que les fas totes bé! 

 
MÚSICA  

 

 

TRIVIAL MUSICAL!! A veure quantes preguntes saps respondre? Pots jugar amb els teus germans, pares, mares, 
àvies... 
  
https://aprendomusica.com/const2/21trivial1/trivial1.html 
 

 
MATEMÀTIQUES 

 
Seguim fent un REPÀS DELS CONTINGUTS DEL TRIMESTRE AMB ELS NOMS DELS TRIANGLES.  
 
En el document teniu els triangles sense els noms. Heu d’escriure el nom de cada triangle i m’heu de dir una 
característica del triangle. Ex: Triangle Equilàter: Tres costats iguals.  
 
PODEU FER LES ACTIVITATS EN EL MATEIX PAPER QUE LA PRIMERA, DE FORMA BEN PRESENTADA. GUARDEU-
LO BÉ PER LES SEGÜENTS TASQUES.  
 

mailto:amezquit@xtec.cat
http://www.wordrefernce.com/
https://aprendomusica.com/const2/21trivial1/trivial1.html


  

DIMECRES 3 DE JUNY 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MEDI  

L’activitat de tancament del PROJECTE DE LA PREHISTÒRIA serà un joc de preguntes. Aquest el farem amb un 
KAHOOT. 
Us enviarem un enllaç el mateix dia per poder respondre les preguntes i començar el joc!  

 
EXPRESSIÓ ESCRITA 

 

Us recomanem que veieu el vídeo  LA CURTA HISTÒRIA D’UNA GUINEU i UN RATOLÍ: una guineu solitària caça un 
ratolí i la seva relació va canviant  a mesura que dos mussols interfereixen amb la caça. En aquest curtmetratge es 
treballa el valor de l’amistat, la solidaritat, la solitud, l’alegria… 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k6kCwj0Sk4s 
 

Després de veure el vídeo escriu un petit text de com a màxim 7 línies que expliqui la història i ens donis la teva 
opinió, de sí t’ha agradat o no. 

 
ESPEREM LES VOSTRES FOTOGRAFIES!!                           avadill5@xtec.cat 

 
EDUCACIÓ FÍSICA  

 

 
Ara que ja podem sortir al carrer, em podeu explicar totes les coses  que feu quan sortiu, si agafeu la bici o el 
patinet, si aneu a caminar… i quanta estona feu exercici fora de casa. 
També podem tornar a jugar a endevinar que feu (Emoció, esport, ofici, lletra i monument), perquè molts i moltes 
de vosaltres m'heu dit que va ser molt divertit.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=k6kCwj0Sk4s
https://www.youtube.com/watch?v=k6kCwj0Sk4s


  

DIJOUS 4 DE JUNY 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES 

Acabarem el REPÀS D’AQUEST TRIMESTRE amb dues activitats. 
 

- En la primera activitat haurem de fer la moda, la mediana i la mitjana de les dades que teniu en el 
document.  

- En la segona activitat haurem de respondre a les preguntes que teniu al document sobre la probabilitat. 
 

HEU DE FER LES ACTIVITATS EN EL MATEIX PAPER O A CONTINUACIÓ DE LES ALTRES ACTIVITATS DE FORMA BEN 
PRESENTADA. UN COP LES TINGUEU FETES, FEU UNA FOTO i LES ENVIEU AL CORREU:           avadill5@xtec.cat 

 
LLENGUA 

CASTELLANA  
 

¡¡Os proponemos un experimento!! Que hagáis el BOTE DE LA CALMA. 
 

Aquí os dejamos el enlace para visualizar el vídeo y realizar vuestro propio  bote: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BHVtOvOhj2s 
 

Fijaros que en el video que como la niña es muy pequeña todo lo hace la mamá. En vuestro caso, como ya sois más mayores 
lo podéis hacer con la ayuda de mamá o papá. 
 

ESTAMOS DESEANDO RECIBIR VUESTRAS FOTOS PARA VER LAS OBRAS DE ARTE QUE HABEIS CREADO:                                     
avadill5@xtec.cat 

 
MEDI  

Avui farem dues visites a través de dos vídeos per conèixer més  sobre “L’art rupestre a la Península ibèrica”  
 

1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=z3furyxLUNo&feature=
emb_logo 

2. https://archeologie.culture.fr/lascaux/es/visita-cueva/diverticule-felins 
 

Ara posareu en pràctica la tècnica per a fer PINTURA DE MÀ EN NEGATIU. Seguiu les instruccions que us indica el video i 
endavant: 
https://www.youtube.com/watch?v=iXKvR_luE98  
 

ESTEM ESPERANT LES VOSTRE FOTOGRAFIES!!!!                  avadill5@xtec.cat 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BHVtOvOhj2s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=z3furyxLUNo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=z3furyxLUNo&feature=emb_logo
https://archeologie.culture.fr/lascaux/es/visita-cueva/diverticule-felins
https://www.youtube.com/watch?v=iXKvR_luE98


  

DIVENDRES 5 DE JUNY 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

AVUI JUGAREM I RECORDAREM ELS NOMBRES.  

Ves a l’enllaç del joc: https://www.gamestolearnenglish.com/numbers/ 

A dalt hi ha un altaveu que et dirà els nombres al mateix temps que surten en pantalla, per poder jugar escoltant i llegint. A 

veure quants en fas bé en el mínim temps possible! ÀNIMS!!! 

 
MATEMÀTIQUES 

FORMULARI Nº7 
 

Avui farem el formulari amb un repàs de totes les activitats que s’han fet durant TOT EL TRIMESTRE. 
 

ÉS MOLT IMPORTANT QUE TOTHOM ENS HO ENVII PER PODER AVALUAR AQUEST TRIMESTRE DE FEINA. 

 
LECTURA I COMPRENSIÓ  
 

DESAFIAMENT AMB LLAPIS i PAPER 3: CREA EL TEU JOC DE TAULA 
 

El joc aquesta setmana us el inventareu vosaltres. Heu de ser ben originals perquè penseu que després l’heu d’explicar a la 
família per animar-los a jugar!!  
 

Quins són els passos que haureu de seguir: 
1. Agafar material reciclat que tingueu per casa per crear el vostre joc de taula.  
2. Redactar les normes del joc que heu inventat seguint el model que us adjuntem. L’heu d’escriure en CATALÀ, tot i 

que si us animeu podeu fer la traducció en altres idiomes com podeu veure en el model adjunt.   
 

EI, ESPEREU UN MOMENT! Abans de començar és molt important que llegiu els dos documents que us hem deixat.  
El primer és una guia perquè sapigueu quins apartats han de tenir unes bones instruccions i en quin ordre es posen perquè 
siguin entenedores.  
El segon document és un exemple de les instruccions d’un joc de taula inventat. Veureu que estan fetes en forma de tríptic i 
en tres idiomes. NO OBSTANT, VOSALTRES NOMÉS HO HEU DE FER EN CATALÀ, però si algú de forma voluntària s’anima, ho 
pot fer en més d’un idioma que sàpiga. 
 

EN ACABAR RECORDEU ENVIAR UNA FOTO DEL JOC CREAT I UN ALTRE DE LES NORMES QUE US HEU INVENTAT. OIX 
ESPEREM MOLT IMPACIENTS LES VOSTRES FOTOGRAFIES!!            avadill5@xtec.cat 

 

https://www.gamestolearnenglish.com/numbers/

