
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 5è 

Setmana del 20 al 24 d’abril 

 

1. Fem lletres i símbols amb el cos ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Amb el cos has de fer la lletra assignada. Et pots ajudar 

d’altres familiars que hi hagi a casa o bé amb materials 

com mocadors, cordes, pilotes, pals, tovalloles… 

Objectiu: 

Valorar les possibilitats expressives del nostre 

cos. A través del cos podem expressar, 

representar i transmetre. 

Entre tots farem arribar un missatge a la resta de 

l’escola! És molt important que facis arribar la teva lletra. 

Enviament de la tasca: Enviar la foto a 

fortsblanca@ignasiiglesias.cat 

Tasca 5è 
 

 

2. Un Sant Jordi diferent ENVIAMENT DE LES TASQUES 

En motiu de la diada de Sant Jordi i com activitat 

d’apadrinament lector fareu un audioconte. 

Es tracta d’escollir un conte breu o un poema i gravar 

l’audio per enviar-lo als fillols i filloles de cicle inicial. 

També haureu de fer un Kahoot en anglès on treballareu 

la llegenda de Sant Jordi. Per tal de realitzar-lo trobareu 

un pictograma on us expliquen el vocabulari. 

Kahoot 5è A 

Kahoot 5è B 

 
Entre tots celebrarem un Sant Jordi diferent! 

Consulteu el següent enllaç per fer la tasca: 

Un Sant Jordi diferent 

Objectiu: 

 
Practicar la lectura en veu alta, gaudir i 

fomentar el plaer per la lectura. 

 
Conèixer el vocabulari específic de la 

llegenda de Sant Jordi en anglès. 

 
 
Enviament de la tasca: Drive de la classe o 

correu @ignasiiglesias del tutor/a. 

 

3. Qüestionari Musicograma ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
Visualitzar aquest musicograma i contestar al 

formulari de preguntes. 

Formulari 5èA 

Objectiu: 

Identificar i reconèixer, a partir d’un 

musicograma, l’obra, el seu compositor i 

alguns instruments. 

Formulari 5èB Enviament de la tasca: La resposta serà 

enviada de forma automàtica a través del mateix 

formulari. Per tant, no caldrà fer cap retorn. 

 
 

 
 
 

 

mailto:fortsblanca@ignasiiglesias.cat
https://drive.google.com/drive/folders/1zf0hiOMgXxVTIDqvWUuhWx14AeZTY2EW
https://drive.google.com/file/d/1Fm6-b8ZTNBPg5hSkS_HP5KGvztA7gvP-/view?usp=sharing
https://kahoot.it/challenge/07327282?challenge-id=b0bc0474-2806-4390-8bff-768428d813b4_1587124590982
https://kahoot.it/challenge/01040507?challenge-id=b0bc0474-2806-4390-8bff-768428d813b4_1587124656785
https://docs.google.com/document/d/1QZRYrY9Sh1TOTkoL1i0ZyGPd6PanTH3W-v3OSGjLzjA/edit?usp=sharing
https://youtu.be/AZLsaiKHFEc
https://docs.google.com/forms/d/1aTQF5jYC7fwaRCb5UQeaEfZsCr21QEQLq3MJaahKPBI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-C9Lk83JaOJIcqn8dvxoxLf-3J0nyN05T4Yrj7EeTrQ/edit


4. Recollida dades taula dels ocells ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Consulteu el gràfic de l’observació dels ocells que 

hi ha en el qüestionari i contesta les preguntes. 

 
Us passarem un formulari dilluns. 

Objectiu: 

Saber interpretar una gràfica i relacionar els 

seus valors. 

 
Enviament de la tasca: realitzar la tasca a 

través del link enviat i les respostes s’envien 

automàticament a la mestra o al mestre. 

 

5. ARTS & CRAFTS: St. Jordi ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Make a rose, a dragon, a princess,... (choose one) 

related to St. Jordi using surprising elements. 

Example: 

Objectiu: 

Crear un personatge tridimensional de la llegenda 

de St Jordi amb elements del nostre entorn. 

(Elements que normalment no els faríem servir 

per això.) 

 
Enviament de la tasca: Enviar la foto a la 

carpeta d’Arts & crafts del drive de la classe. 

 
 5èA 

 5èB 

Dragon 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nsfcIRhxZ8WBhCY1yBY4-5PnJnJeAuPG
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J3JbMpAB15eActe6yBaX9qIU946hY05X

