
 

Seria aconsellable realitzar les activitats dins el termini proposat: dilluns 23 de març.  
L’alumnat de 6è hauria de consultar el correu del catalunyasab.cat. 
 

FRANJA 1: PEL COS 
Assignatura / 
Nivell / Mestre 

Explicació activitat Enllaç extern 

EF 5è 
 
Albert 

- Inventar i enviar-me vídeos de les 
coreografies, Classroom. A més a 
més, teniu materials complementaris 
(tutorials de com penjar els vídeos al 
Classroom, anàlisi de l’estructura de la 
cançó…) 

 

-  Thinglink’s ATLETISME compartits. 
Els teniu a Classroom. Podeu posar 
els moviments en pràctica. 

- Crear joc 

4x100 
https://www.thinglink.com/sce
ne/1169768353514913794 
javelina 
https://www.thinglink.com/sce
ne/1170105256650997763 
pes 
https://www.thinglink.com/sce
ne/1170103235634003971 
3salt 
https://www.thinglink.com/sce
ne/1170101451880398851 
disc 
https://www.thinglink.com/sce
ne/1170096495156789251 
martell 
https://www.thinglink.com/sce
ne/1170093261683949571 

EF 6è 
 
Albert 

-  Thinglink’s ATLETISME compartits al 
Classroom (podeu posar els 
moviments en pràctica a casa) 

 

- Ballar la coreografia de Boy Band. 
Enregistrar-se i enviar-me el vídeo al 
Classroom (teniu tutorial de com 
fer-ho) 

 

- Crear joc 

Ídem 
 
Tot a Classroom 
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FRANJA 2: PEL CAP 
Assignatura / 
Nivell / Mestres 

Explicació activitat Enllaç extern / Recursos 

Mates 5è 
 
Araceli i Dina 

Deures de matemàtiques:  
pàg. 40. Act. 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 
pàg. 46 i 47 Act. 1, 2, 3,4,5,6,7,8 i 9 
classe de 5èA: fitxa de problemes (act.10,11 
i 12).  

Llibre 

Medi 5è 
 
Araceli i Dina 

Fer full de vocabulari amb les paraules clau 
del tema 2 dels animals. Com a mínim han 
de tenir 10 paraules amb la seva definició. 
Recordeu subratllar allò més important.  
Fitxa de l’ornitorinc. 
Fitxa de la funció de relació. 

Llibre i fotocopies 

Castellà 5è 
 
Araceli i Dina 

Comprensió lectora de la pàg 66 y 67. Act.5, 
7, 8 i 9. (classe de 5èA)  
Act. de la 1 a la 9 (classe de 5èB) 
Fitxes dels hiats.  

Fotocopies i llibre 

Català 5è 
 
Araceli i Dina 

Escriure el plantejament i el nus del conte 
de misteri en un document a ordinador. 
Revisar-ho amb la base d’orientació. 
5è A: usa un document de Drive i 
comparteix-lo amb al teva tutora.  
5è B: al Classroom 
 

Drive catalunyasab. 
Classroom 

Anglès 5è 
 
Carol 
 

Fitxes reinforcent 2 i reinforcement 3 UNIT 4 
( al classroom) 

Classroom 

TAC 5è 
 
Albert 

Crear AVATAR Classroom 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

FRANJA 3: PEL COR 
Assignatura / Nivell Mestre Explicació activitat Enllaç extern 

Plàstica 5è Dina i 
Araceli 

Fins el dilluns vinent no us 
donarem propostes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


