
PLA DE TREBALL 5è    SETMANA 3 

 

DILLUNS 18 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MEDI 

Projecte “Descobrim Espanya” 
Repassem el relleu amb un Rap 
https://www.youtube.com/watch?v=PbHGGCMXp7g   
Activitats (molt xules!) per practicar les unitats de relleu peninsular, a jugar! 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/el-relleu-
despanya/b08c36e5-ed54-46e1-995f-354b59d8dd08   
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/el-relleu-
despanya/296eba0e-1f64-464c-bac4-806894448ade   
 

 
LLENGUA CATALANA 

 

 
Llegeix el conte del fil vermell i fes una petita redacció ( 5-10 línies) de les persones amb les que  creus que 
comparteixes fils vermells i explica perquè.  
 

 
ANGLÈS 

 

 
Hola! 
Aquesta setmana farem tasca online! 
Primer de tot, repassarem les “question words” (les paraules que indiquen una pregunta). 
Ves a l’enllaç: https://www.liveworksheets.com/tg30366rb  i realitza la fitxa interactiva. En acabar cliques a 
“finish” i a “check your answers” i et sortirà la puntuació (encerts totals). Així ho pots corregir i aprendre més! 
També adjunto la fitxa en pdf per si ho prefereixes. Però si la fas online, no l’has d’imprimir. 
És superfàcil.  
Espero que t’agradi! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PbHGGCMXp7g
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/el-relleu-despanya/b08c36e5-ed54-46e1-995f-354b59d8dd08
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/el-relleu-despanya/b08c36e5-ed54-46e1-995f-354b59d8dd08
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/el-relleu-despanya/296eba0e-1f64-464c-bac4-806894448ade
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/el-relleu-despanya/296eba0e-1f64-464c-bac4-806894448ade
https://www.liveworksheets.com/tg30366rb


  

DIMARTS 19 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
PLÀSTICA 

 
 

Acaba l’escultura i envia-la a: 
plasticalesarrels@gmail.com 

 

 
        MÚSICA  

 

 

Avui toca moure el cos. Tria una cançó del just dance i balla-la amb tota la família. 

 

 
MATEMÀTIQUES 

 
Plantilles per fer cossos geomètrics. 
1- Trobaràs unes plantilles, anima’t a fer-les i posar nom a cada cos geomètric. Pots pintar-los prèviament, si vols.  
2- Retalla i fes els plegament de paper amb cura. 
3- Fes una foto i passa-la a la tutora. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:plasticalesarrels@gmail.com


  

DIMECRES 20 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MEDI  

Projecte “Descobrim Espanya” 
RIUS 
Mapa amb l’explicació i  la situació dels rius més importants de la Península Ibèrica. 
https://view.genial.ly/5ea84baad447520d0a6dc552/interactive-image-imagen-interactiva 
 

Vídeos per estudiar els rius: 

https://www.youtube.com/watch?v=oucENT5RYNo  
https://www.youtube.com/watch?v=lt6UOHXntUQ 
Pots prendre apunts o fer un esquema a la llibreta de medi. 
(Passar foto a la tutora) 
 

 
LECTURA I COMPRENSIÓ  

 

 
COMPRENSIÓ LECTORA 
 
1- Llegeix la comprensió lectora que tens en el document adjunt i realitza les activitats que hi ha. 
2- Pots fer-ho en el mateix fitxer PDF o a la llibreta de llengua. 
3- T’adjuntem el solucionari perquè puguis autocorregir-ho.  
 
 

 
ANGLÈS 

Avui et proposo una activitat interactiva. Ves a l’enllaç: https://www.liveworksheets.com/kz365608io 
Has d’escriure un email imaginant que has anat de vacances a la ciutat d’Espanya (la ciutat de la que has fet el 
treball) explicant què hi fas allà i què has anat a veure de la ciutat. Veuràs que t’ensenya un model perquè et sigui 
més fàcil. 
També adjunto la fitxa en pdf per si prefereixes fer-ho en paper, però online és molt més xulo! 
Em pots enviar una foto de la feina al meu email: amezquit@xtec.cat 
 

https://view.genial.ly/5ea84baad447520d0a6dc552/interactive-image-imagen-interactiva
https://www.youtube.com/watch?v=oucENT5RYNo
https://www.youtube.com/watch?v=lt6UOHXntUQ
https://www.liveworksheets.com/kz365608io
mailto:amezquit@xtec.cat


  

DIJOUS 21 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
MATEMÀTIQUES 

Activitat : Repassem els euros. 
Dossier per revisar les monedes, els bitllets, les equivalències… 
Pots aprofitar per muntar una botigueta a casa amb objectes diversos, posar-hi preu i jugar amb la família a 
“comprar i vendre” utilitzant euros . 
 

 
LLENGUA 

CASTELLANA  
 

 
Master chef Júnior! 
 
1- Esta semana te proponemos que escribas una receta de cocina que se te de bien hacer en la libreta de Lengua 
2- Lleva a cabo esta receta y manda a tu tutora una foto del resultado! Si puedes, vístete de cocinero/a! 
Pondremos vuestras fotos en la web de la escuela! 
 

 
MEDI  

 
 
Projecte “Descobrim Espanya” 
Activitats (molt xules!) per practicar la situació dels rius . 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/els-rius-despanya--
facil/30889a9c-d3bb-4bef-9221-22b413409a1a  
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/els-rius-despanya--
facil/9b3b8b1b-c892-4dd6-aa21-e63095a2fd0a 
Escriu a la llibreta de medi què has après després de veure els vídeos. 
 
 
 
 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/els-rius-despanya--facil/30889a9c-d3bb-4bef-9221-22b413409a1a
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/els-rius-despanya--facil/30889a9c-d3bb-4bef-9221-22b413409a1a
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/els-rius-despanya--facil/9b3b8b1b-c892-4dd6-aa21-e63095a2fd0a
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/recurs/els-rius-despanya--facil/9b3b8b1b-c892-4dd6-aa21-e63095a2fd0a


  

DIVENDRES 22 DE MAIG 

ÀREA ACTIVITAT 

 
ANGLÈS 

Per acabar aquesta intensa setmana… pots jugar una mica amb la construcció de frases. És important saber com 
es formen les frases en anglès i amb un joc, podem aprendre molt! Ves practicant de cada àmbit que t’agradi 
(verbs, countries…): 
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/ 
 

 
EXPRESSIÓ ESCRITA 

L’ESPORT QUE M’AGRADA 
Tria un esport que t’agradi i explica en què consisteix, quines són les normes bàsiques, quin és l’equipament 
necessari, on es practica habitualment i tot allò que en vulgueu destacar.  
Escriu un mínim de 10 línies. Quan acabis, llegeix-ho de nou i corregeix el que calgui. Pots fer un esborrany o un 
esquema abans de passar-lo a net. Recorda que és important fer bona lletra, revisar l’ortografia, que tingui 
coherència... 
 

       EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Hola, 

Aquesta setmana vull que m’envieu petits reptes o petites activitats  físiques, motrius, de coordinació, habilitats o 

el que més us agradi o creieu que se us dóna millor. 

Les més xules, divertides i originals les faré. 

Si tinc el vostre permís, les penjaré a la web de l’escola perquè tothom les pugui veure i fer. 

Us passo alguns exemples a través d’aquest vídeo que veureu clicant el següent l’enllaç:      

            https://youtu.be/cZ1u1DSLjUE 

No val enviar-ne només un, que us conec! He dit reptes, en plural. 

Recordeu posar el nom, cognoms i el curs.      xmerchan@xtec.cat 

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/
https://youtu.be/cZ1u1DSLjUE
mailto:xmerchan@xtec.cat


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


