
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 5è 
Setmana del 4 al 8 de maig  

 

IMPORTANT! TROBADA VIRTUAL DILLUNS I DIVENDRES. 

 

1. Stop-motion. Sessió 2: Personatges i 

muntatge 

ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
Planificar l'escenografia i els personatges i crear el 

curtmetratge a través de l’app stop-motion. 

Objectius: 

Representar visualment amb personatges i 

escenari la història que volen explicar. 

Saber realitzar una filmació cinematogràfica. 

Tutorial explicació app stop-motion. 

 
Descripció dels personatges en anglès. 

Recordeu posar el vostre nom al títol del document. 

Elaborar una descripció en anglès per consolidar 

estructures gramaticals i vocabulari treballat. 

 

 

Enviament de la tasca “Stop-motion”: 

Penjar el curtmetratge a la carpeta “Stop-

motion” que tenim al Drive. 

 
5èA 5èB 

 
Enviament de la tasca “Descripció dels 

personatges”. 

Penjar el document google a la carpeta d’anglès 

del Drive o compartir el document amb el mestre 

d’anglès: romerocarlos@ignasiiglesias.cat 

 

2. Montserrat, la muntanya màgica.Part 2 ENVIAMENT DE LES TASQUES 

La muntanya de Montserrat és un espai natural 

peculiar que està protegit i forma part de la xarxa de 

parcs naturals de Catalunya. Heu de contestar el 

qüestionari “Montserrat, la muntanya màgica” 

Segona part. 

Objectiu: 

Conèixer la muntanya de Montserrat des del punt 

de vista de la natura i de les activitats esportives 

que s’hi poden realitzar. 

 
L’alumnat rebrà un correu amb una invitació per 

respondre el qüestionari. 

Enviament de la tasca: 

Les respostes del qüestionari s'envien 

automàticament a cada tutor o tutora. 

 

 

3. Educació Física kahoot ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Realitzar el Kahoot per tal de saber els coneixements 

previs de l’expressió corporal. 

Només es pot respondre el Kahoot una vegada, perquè 

compte nota 

(Nickname: Nom i inicial 1r cognom. P.ex: Blanca F.) 

Kahoot Exp Corporal 5A 

Kahoot Exp Corporal 5B 

Objectiu: 

Conèixer nocions d’expressió corporal. 

 
Enviament de la tasca: 

Les respostes del Kahoot s'envien 

automàticament a la mestra d’educació física 

https://docs.google.com/document/d/1wEK7I0rjkameOI8-UFYboYjc2QsZPDBdwWaLmBqRsDo/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=uZ27-9Y1vQk
https://docs.google.com/document/d/1dpGBODTo7QHDLCEwWxsIJNNNzkw_SKLZKkvgBiIGfik/copy
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1v5LAmziLaVwJSF3_SKsjblj9xJZIcvWc
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BfbNQrMzlWI8AQqiXTFD4XDK2Ry76gmd
mailto:romerocarlos@ignasiiglesias.cat
https://kahoot.it/challenge/07581512?challenge-id=23b3e0f6-b44e-4ce7-8927-cdc2bb0ad218_1588253335418
https://kahoot.it/challenge/07526422?challenge-id=23b3e0f6-b44e-4ce7-8927-cdc2bb0ad218_1588253963444


4. Resolució de problemes. ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Per tal de consolidar continguts del primer i segon 

trimestre heu de resoldre diferents tipus de problemes 

d’un qüestionari. Trobareu problemes d’operacions de 

càlcul, de raonament, de lògica, d’interpretació i de 

deducció. 

 
L’alumnat rebrà un correu amb una invitació per 

respondre el qüestionari. 

Objectiu: Resoldre problemes matemàtics de 

diferents àmbits i d’operacions diverses. 

 
 
 
Enviament de la tasca: 

Les respostes del qüestionari s'envien 

automàticament a cada tutor o tutora. 

 

5. Música TOQUEM LA FLAUTA! ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Prepareu la flauta per tocar una música terrorífica i 

quan us surti bé us graveu en vídeo interpretant-la! 

Objectiu: 

Fomentar la interpretació instrumental a partir 

 d’una partitura. 

Visiteu aquest document ACTIVITAT FLAUTA el qual 

us explicarà què heu de fer i alguns consells que us 

anirà bé recordar. 

 
Trobareu la partitura en aquest enllaç. 

 
Enviament de la tasca: 

Enviar la gravació del vídeo tocant la melodia al 

correu vergesariadna@ignasiiglesias.cat 

o bé a la carpeta del Drive 

5èA 

5èB 

 

6. TASQUES PENDENTS ENVIAMENT DE LES TASQUES 

- Diari personal 

- Finalitzar la lectura “El pequeño vampiro” 5è. 

- Video-tutorial experiències confinament. 

 
Registre tasques:  
5è A 
5è B 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1YIXjvKfkJb_K0GUtKhf-NQtbS3f0SDn8
https://youtu.be/gYY-XFLG_Yw
mailto:vergesariadna@ignasiiglesias.cat
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UEOIFNHfnOnMkAc8oxF_2rjn_lWJTn5c
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VMLeb96YaUEx9OjTSMiUJx6_izbJPkQH
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O_0SbVMWxhmRMRyxanK0YpOoxCOz9BnV5Co1WgEuIXA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OHcF22jEAscD-92f3N8EhtJlEmZU6fkDQyRqBD13Ixo/edit

