
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 5è 
Setmana del 25 al 29 de maig 
 

IMPORTANT! TROBADA VIRTUAL DILLUNS I DIVENDRES. 
 

FEM DE METEORÒLEGS/GUES 
 

1. LA METEOROLOGIA I LA MÚSICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Sabeu que hi ha moltes cançons que parlen d’elements 
meteorològics? 

Contesteu el formulari i atreviu-vos amb la sopa de 
lletres! 

5èA 
5èB 
 
Sopa de lletres 
Instruccions per jugar a la sopa de lletres 
 

Objectiu: 
Mostrar curiositat per tal d’identificar i      
reconèixer en algunes cançons alguns     
elements meteorològics i així potenciar la      
cultura musical. 
 
Enviament de la tasca:  
Al realitzar el qüestionari google les respostes       
s’envien automàticament a la mestra.  
 
La sopa de lletres és una activitat       
complementària i no fa falta cap retorn a la         
mestra. 

 

2. QUIN TEMPS FA?  ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Rebreu un formulari on s’explica aspectes      
meteorològics i climàtics. Llegiu-lo atentament i      
després responeu les preguntes del qüestionari. 

 

Objectiu: Conèixer els elements propis que 
configuren el temps meteorològic, 
diferenciar-los del clima i prendre consciència 
dels efectes del canvi climàtic. Saber 
interpretar gràfics i taules. 
 
Enviament de la tasca:  
S’enviarà el resultat directament a través del       
formulari.  

 

3. WEATHER AND CLIMATE ENVIAMENT DE LES TASQUES 

A través d’un vídeo i una lectura sobre el temps, el           
clima i el canvi climàtic, s’haurà de respondre unes         
preguntes.  
Un cop finalitzeu la fitxa, poseu el vostre nom i          
cognom i cliqueu el botó “Terminado”.  
 
5èA  
5èB 

Objectiu: 
Comprendre el contingut relacionat amb el      
temps, el clima i el canvi climàtic per        
respondre un qüestionari.  
 
Enviament de la tasca:  
S’envia directament al mestre.  
Recordeu posar el vostre nom i cognom       
abans d’enviar.  

 

4. POESIA METEOROLÒGICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

S’enviarà un formulari al correu dels alumnes on  Objectiu: 
Fomentar el gust per la lectura del gènere        
poètic.  

https://forms.gle/WpWjy6Tnrc7DamJ97
https://forms.gle/UkkwsiVckes2TCNS9
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5686162-la_meteorologia_i_la_musica.html
https://drive.google.com/file/d/1NjB_7L9yT67mUUkO8e-CHu1FhzZQsgfo/view?usp=sharing
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=5A&s=english&t=crqlc378ns&l=in&i=xdnodu&r=sg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=5B&s=english&t=crqlc378ns&l=in&i=xdnodu&r=sg


a través de poemes meteorològics de la Lola Casas         
treballarem l’aspecte literari de la poesia. Llegir i        
entendre els poemes sobre meteorologia i crear un        
poema curt relacionat amb el tema.  

 

Pensar i elaborar un mini poema que parli        
sobre la meteorologia.  
Agafar consciència de la importància de      
cuidar el nostre medi.  
 
Enviament de la tasca:  
S’envia directament al formulari.  

 

5. RELIGIÓ/VALORS ENVIAMENT DE LES TASQUES 

OBSERVACIÓ: Només els alumnes que fan religió han        
de fer el formulari i només els alumnes que fan valors           
han de fer el kahoot.  
 
5.1 Visualitzeu el documental que parla de Jesús i de la           
seva terra. Després contesteu les preguntes. 
Religió: Jesús Déu i home 
 
5.2 Us passem unes preguntes per reflexionar sobre la 
cura del nostre entorn. 
Valors: El canvi climàtic 
5èA  
5èB  

Objectiu: 
Entendre i adquirir alguns coneixements     
relacionats amb Jesús i la terra on va viure. 
Comprendre el paper que tenim a cuidar el        
medi ambient que ens envolta i en la resta del          
món. 
 
Enviament de la tasca: 
Les respostes de l’activitat s’envien     
automàticament a la Maite. 
 
Les respostes del Kahoot s’envien     
directament.  

 

6. ARTS & CRAFTS ENVIAMENT DE LES TASQUES 

FAMILY DRAWING CONTEST 
Concurs de dibuix familiar 

Participa en el concurs de dibuix familiar. Agenda        
20-21 
 
TEMÀTICA: El tema del dibuix d’aquest anys és        
l’escola des de casa meva. (Dibuixeu com esteu vivint         
l’escola des de casa). 
 
TÈCNICA: Tècnica lliure (podeu utilitzar el que més us         
agradi, colors de fusta, aquarel·la, retoladors,      
plastidecors, ceres,...)  
  
PRESENTACIÓ 
El dibuix s’ha de presentar en un full blanc tamany          
DIN-A4 (foli) en orientació apaïsada (en horitzontal). 
 
Important: quan s’envii la imatge del dibuix       
(fotografia), cal posar el nom i cognoms de        
l’alumne/a al fitxer. 
  

Objectiu: El concurs de dibuix està organitzat 
amb l’objectiu de seleccionar un dibuix per  la 
portada de l’agenda del curs vinent. 
 
Enviament de la tasca: 
Envieu les fotografies de les imatges a través        
del link o bé al correu:  
 

dalmaunuria@ignasiiglesias.cat 
 

5èA 
5èB 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkc4B6wYKCWgb-T7PgNvXhYEGoAatR0CbFJb5S-cf06iRZAw/viewform
https://kahoot.it/challenge/01004849?challenge-id=e6f4fbcd-5923-473d-8cdc-b03c05715772_1590061445637
https://kahoot.it/challenge/04890242?challenge-id=3ba35044-b6f0-428b-b9cc-5f0187701730_1590062553554
mailto:dalmaunuria@ignasiiglesias.cat
https://drive.google.com/drive/folders/1Kv4myL-fiMCpopL4BYAA9z8bCfYUPpfe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17QT4MIcqQfegUNNM1_wZmWSY2SRzq9aA?usp=sharing


TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins al diumenge 31 de        
maig. 
 
 
 


