
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 5è 
Setmana de l’11 al 17 de maig 
 

IMPORTANT! TROBADA VIRTUAL DIMARTS I DIVENDRES. 
 

1. Llengua castellana.  ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Realitzareu una activitat relacionada amb l’accentuació 
i tipus de paraules mitjançant el format de fitxa 
Liveworksheets.  
 
Fitxa 5èA 
Fitxa 5èB 
 
 

Objectiu: 
Consolidar diferents aspectes gramaticals de la      
llengua castellana.  
 
Enviament de la tasca:  
Les respostes de l’activitat s’envien     
automàticament a la tutora o tutor.  
Heu de clicar a “terminado”, seguidament enviar       
la resposta al professor i posar totes les dades         
que us demana.  

 

2. Fem de d'ornitolegs i ornitologues.  ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Aprofitem l’estudi dels ocells  i us proposem el repte de 
construir una menjadora  i/o un abeurador amb material 
reciclat.  

Com construir una menjadora  i/o un abeurador 

 
Quan ho estigui fet, feu una foto i la compartiu al drive.  
Després sigueu observadors i espereu que els ocells 
vinguin a menjar i a beure. A veure qui és capaç de 
“caçar” el moment i pot fer una foto o filmació de 
vídeo.  

Objectiu: Afavorir l’observació directe d’ocells 
mitjançant la construcció d’una menjadora  i/o un 
abeurador amb material reciclat i facilitar a les 
aus que puguin menjar i beure.  
 
 
 
Enviament de la tasca: 
Enviar la fotografia de la menjadora i/o       
abeurador que heu confeccionat a la carpeta       
corresponent del drive. Si heu pogut fer una        
fotografia o filmació captant el moment concret       
de menjar i/o beure, també ho compartiu a la         
mateixa carpeta.  
 
OCELLS 5è A 
OCELLS 5è B 

 

3. Ens posem a prova. ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Us passem una prova de competències bàsiques de 
l'àmbit  matemàtic per no perdre el costum... 
 
S’enviarà en format formulari al correu dels alumnes. 

Objectiu:. Repassar i consolidar conceptes 
matemàtics treballats.  
 
Enviament de la tasca: .  
Al realitzar el qüestionari google les respostes       
s’envien automàticament a la mestra.  

 
 
 
 
 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=5%C2%BAA&s=LENGUA%20CASTELLANA&t=3mc1t7j16g&l=hg&i=osuzs&r=do
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=5B&s=Lengua%20castellana&t=0a5ebxtpep&l=hg&i=osuzs&r=do
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dwKmlkuWQrjhKU8ylAJiWNy_of0TCyaO
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UFQQxN_2Vt3xQb6KykB3-CQxpAEfucTI
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DPAw_-Uci10K4600H617PUhM3eVT4RIp


4. Festa de Sant Ponç 11 maig  ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Participar a les activitats que proposa l’ajuntament: 
“Sant Ponç des de casa” 
En aquest enllaç teniu una imatge interactiva de        
l'ermita de Sant Ponç on trobareu tota la informació         
necessària, per després poder respondre les preguntes       
del Kahoot.  
Kahoot 5èA 
Kahoot 5èB 

Objectiu: 
Conèixer part del patrimoni natural i cultural del 
poble de Tordera i la celebració de la festa de 
Sant Ponç. 
 
Enviament de la tasca:  
Al realitzar el kahoot les respostes s’envien       
automàticament a la mestra o mestre. 

 
 
 
 

http://www.tordera.cat/document.php?id=8562
https://view.genial.ly/5eb3d96ed4d59a0d61ff8281/interactive-image-festa-sant-ponc-tordera
https://kahoot.it/challenge/0472316?challenge-id=e6f4fbcd-5923-473d-8cdc-b03c05715772_1588936698787
https://kahoot.it/challenge/09855749?challenge-id=3ba35044-b6f0-428b-b9cc-5f0187701730_1588937913171

