
PLA   DE   TREBALL  SETMANA   DEL   4   AL   8   DE   MAIG  

 

DILLUNS   4   DE   MAIG    FESTA  

  DIMARTS   5   DE   MAIG  

ÀREA  ACTIVITAT  
 

ANGLÈS  
2   pràc�ques   sobre   direccions   :    h�ps://www.liveworksheets.com/me65214lc     i  
h�ps://www.liveworksheets.com/kr21714dp  
Recorda   que   són   exercicis   autocorrec�us.  
 

 
MÚSICA   

 

Avui   toca   cantar!!   En   els   úl�ms   dies   d’escola   abans   del   confinament   vam   començar   a   cantar   una   cançó   del   pe�t  
príncep.   Com   que   no   recordo   quina   vam   fer   amb   cada   grup,   us   deixo   els   dos   enllaços.   Tria   la   teva   cançó!  

h�ps://www.youtube.com/watch?v=_gK9cMZEGCY     (El   vanitós)  

h�ps://www.viasona.cat/grup/companyia-el-pe�t-princep/el-pe�t-princep/el-vanitos    (lletra)  

   h�ps://www.youtube.com/watch?v=ou7pxocJp4Q      (El   resultat)  

h�ps://www.viasona.cat/grup/companyia-el-pe�t-princep/el-pe�t-princep/resultat    (lletra)  

 
MATEMÀTIQUES  

Et   proposem   que   miris   aquests   tres   vídeos   on   et   planteja   un   repte.   Segueix   les   instruccions   i   ves   escrivint   en   un  
paper   tot   el   que   et   demana.   És   important   que   segueixis   l’ordre   dels   vídeos.  
 
h�ps://youtu.be/1Tw8yCt8kAM?list=PLTJatQ6w11aVbjZSdhZlR5wkWo_IhfiMo  
h�ps://youtu.be/Ne45kAT4vv8?list=PLTJatQ6w11aVbjZSdhZlR5wkWo_IhfiMo  
h�ps://youtu.be/D6-3ybxak94?list=PLTJatQ6w11aVbjZSdhZlR5wkWo_IhfiMo  
Fes   tots   els   càlculs   en   un   paper   i   envia   una   foto   a   la   tutora  

https://www.liveworksheets.com/me65214lc
https://www.liveworksheets.com/kr21714dp
https://www.youtube.com/watch?v=_gK9cMZEGCY
https://www.viasona.cat/grup/companyia-el-petit-princep/el-petit-princep/el-vanitos
https://www.youtube.com/watch?v=ou7pxocJp4Q
https://www.viasona.cat/grup/companyia-el-petit-princep/el-petit-princep/resultat
https://youtu.be/1Tw8yCt8kAM?list=PLTJatQ6w11aVbjZSdhZlR5wkWo_IhfiMo
https://youtu.be/Ne45kAT4vv8?list=PLTJatQ6w11aVbjZSdhZlR5wkWo_IhfiMo
https://youtu.be/D6-3ybxak94?list=PLTJatQ6w11aVbjZSdhZlR5wkWo_IhfiMo


 

 

DIMECRES   6   DE   MAIG  

ÀREA  ACTIVITAT  
 

MEDI   
Mireu   el   següent   vídeo   que   palar   de   la   fotosintesi:  
h�ps://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM  
Mireu-lo   les   vegades   que   necessiteu   per   entendre   tot   el   procés.   Et   servirà   per   l’ac�vitat   de   medi   de   dijous.  

 
EXPRESSIÓ   ESCRITA  

 

  CARTES   AMB   COR  
Us   volem   fer   una   proposta   que   de   ben   segur   us   encantarà!!    A   veure   que   us   sembla...;)  
 
Aquests  dies  estan  sent  complicats  per  molta  gent.  Però  vosaltres  podeu  ajudar!!  Us  volem  proposar  que  feu                  
dibuixos,  poemes,  cartes  ben  boniques  per  fer  arribar  a  les  persones  que  ara  hi  ha  ingressades  als  hospitals  i  per  a                      
tot   el   nostre   increïble   personal   sanitari   que   els   atén.  
 
Els  dibuixos,  els  escrits,  les  imatges…  ens  ajuden  a  expressar  emocions  i  poden  ajudar  d’altres  persones  a  fer  que                    
tota   aquesta   situació   pugui   ser   portada   d’una   manera   més   càlida   i   acompanyada.  
 
De  les  adreces  que  ens  han  facilitat  per  enviar  les  cartes,  per  proximitat  i  perquè  segurament  podem  conèixer  algú                    
que   hi   treballa,   hem   pensat   en   enviar   totes   les   vostres   cartes   a   l’Hospital   Josep   Trueta   de   Girona.   
 
Us  hi  apunteu?  Farem  feliç  a  molta  gent!!  Vosaltres  ja  sabeu  els  poders  cura�us  que  tenen  els  dibuixos,  les  cartes                     
fetes   amb   molt   de   mimo!!   ;)  
 
LES  CARTES  QUE  ESCRIVIU  AMB  ELS  DIBUIXOS,  POEMES,  ESCRITS,...ENS  LES  FEU  ARRIBAR  ALS  MAILS  DELS                
VOSTRES  TUTORS  i  NOSALTRES  LES  FAREM  ARRIBAR  A  L’HOSPITAL.  El  format  del  document  que  feu  pot  ser                  
Word,   PDF   o   escrit   i   ENS   ENVIEU   UNA   FOTO.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM


 

 
EDUCACIÓ   FÍSICA   

 

Aquesta   setmana   m’agradaria   que   fessis   un   ball,   el   que   vulguis,   pots   fer-lo   sol   o   sola,   o   en  
pe�t   grup   si   algú   de   la   teva   família   vol   ballar   amb   tu.  

Ho   pots   fer   de   dues   maneres:  

               1-Copiant   una   coreografia   ja   feta,   �pus   “just   dance”.  

               2-Inventant   una   coreografia   per   la   cançó   que   més   t’agradi.  

Prac�ca   tantes   vegades   com   vulguis,   al   final   intenta   memoritzar   els   passos,   si   pots.  

Quan   creguis   que   ja   ho   fas   bé,   fes-li   el   ball   a   alguna   persona   amb   la   que   visquis   i   et   farà  
una   valoració   seguint   els   següents   3   punts:  

   1- Hi   ha   coordinació   de   moviments   en   el   grup.         (Si   no   balleu   sols   o   soles).  

   2- Els   moviments   s’adeqüen   al   ritme   de   la   música.  

   3- Els   passos   de   ball   estan   ben   executats.  

No   cal   que   m'enviïs   el   video   del   ball,   tot   i    que   m’agradarà   molt   veure-us   si   ho   feu.  

Enviam   la   valoració   del   ball   que   t'han   fet,   i   explica’m   que   es   el   que   ha   sigut   més   dificil   del  
ball.  

Xmerchan@xtec.cat  

DIJOUS   7   DE   MAIG  



 

ÀREA  ACTIVITAT  
 

MATEMÀTIQUES  
Càlcul   mental.  
Trobaràs   un   enllaç   amb   un   audio   de   veu   on   has   d’escoltar   els   problemes   del   quinzet.    Ja   saps   que   els   llegim   dues  
vegades.   Anota   les   respostes   en   un   full   i   després   al   formulari   que   t'hem   enviat   o   directament   al   formulari,   com  
vulguis.   

 
LLENGUA  

CASTELLANA   
 

¿Recuerdas   cómo   separamos   las   sílabas   de   las   palabras?   ¿Y   la   sílaba   tónica?   Mira   este   vídeo   explica�vo.  
h�ps://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME  
Prac�ca   en   casa   con   tu   familia.   

 
MEDI   

Avui   fem   un   experiment.   Recordeu   el   video   de   l’altre   dia   que   explicava   que   le   plantes   tenen   clorofil·la?   Doncs   avui  
farem   un   experiment   per   extreure   clorofil·la   de   les   plantes.  
 
Mireu   el   document   adjunt:    FEM   UN   EXPERIMENT  
Enviar   foto   a   la   tutora  

DIVENDRES   8   DE   MAIG  

ÀREA  ACTIVITAT  
 

ANGLÈS  
 
Mira   el   seguent   video   en   anglès   que   ens   explica   el   procés   de   germinació,   o   sigui   com   la   llavor   es   converteix   en  
planta:    h�ps://www.youtube.com/watch?v=TE6xptjgNR0  
 
Ara   segur   que   saps   dir-me   com   es   diu   en   anglès   aquestes    SIS    paraules:    llavor,   arrels,   la   terra   (el   sòl),   llum,   crèixer,  
fulla ?   Escriu-me   si   pots   un   e-mail,   intentes   saludar-me   en   anglès,   dir   quin   dia   som,   explicar-me   com   estàs   i  
m’escrius   aquestes   paraules   en   anglès.    nplanas5@xtec.cat  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME
https://www.youtube.com/watch?v=TE6xptjgNR0


 

 
MATEMÀTIQUES  

PRACTICA   LES   TAULES   DE   MULTIPLICAR .   Ara   ja   només   et   queda   la   del   7,   8   i   9:  
h�ps://www.tablasdemul�plicar.com/  
Recorda   que   després   de   prac�car   pots   jugar   en   els   jocs   que   hi   ha   al   final   de   la   pàgina.  

 
LECTURA   I   COMPRENSIÓ   
 

Lectures   Famílies   del   Món .   Llegeix   i   contesta   les   preguntes.  
Envia   foto   a   la   tutora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tablasdemultiplicar.com/

