
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola Mestral - ZER ARGELAGA 
C. Major, 1 

25690 Vilanova de la Barca 

c5005090@xtec.cat 

CINQUÈ 

CINQUÈ 

 
SETMANA DEL 14 AL 20 D’ABRIL DE 2020 

 

CATALÀ 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

Visualitza el següent programa de l’Info K: 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/info

k-26022020/video/6032280/ 

NO NO 20/04/20 

A continuació escriu un text explicatiu on 

es contesti a les següents preguntes: 

- Per què no podem sortir de casa? 

- Què és el Covid 19? 

- Com ets sents amb quest confinament? 

- Explica el teu dia a dia vivint aquesta 

situació.  

- Per finalitzar pensa i explica les tres coses 

que t’agradarà més fer quan acabi el 

confinament. 

 

El text ha de ser redactat i ha de tenir unes 

150 paraules. Recorda de prestar atenció 

a l’ortografia i a la coherència i la cohesió 

del text tenint en compte els connectors 

(CONNECTORS EN CATALÀ) 

SÍ FOTOGRAFIA LLIBRETA DE 

CATALÀ 

 

DOCUMENT WORD AL 

CORREU DEL CURS 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

 

20/04/20 

 

CASTELLÀ 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

Lectura de la pàgina 68. Exercicis 1,2,3,4,5 

i 6. 

 
        NO 

EL DIA 20 US ADJUNTARÉ LES 

SOLUCIONS DELS EXERCICIS 

20/04/20 

Dictat de la lectura “El señor Sommer” 

(mínim cinc línies). Compteu el número de 

NO LLIBRETA DE CATALÀ 

 

20/04/20 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/infok-26022020/video/6032280/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/infok-26022020/video/6032280/
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/frases-lexic-paragraf/marcadors-i-connectors
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
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faltes i afegiu-les a la vostra llista personal 

(faltes). 

 

ANGLÈS 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

ULTIMATE Animals Video for Children: 

https://www.youtube.com/watch?v=bLJw9

yPusak 

● Watch the video and do these 

tasks: 

1. Write a list of the animals you see. 

Can you name all the animals? 

2. Be a detective!  find out the name 

of the animals you don’t know. 

3. Write about two different animals. 

Explain:  is it a mammal? a reptile? 

/ what does it look like? is it big? 

has it got a long tail? / where does 

it live? / what does it eat? / what can 

it do? does it run fast? can it climb? 

SÍ FOTOGRAFIA LLIBRETA 

ANGLÈS 

 

DOCUMENT WORD AL 

CORREU DEL CURS 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

 

20/04/20 

British Council WILD ANIMALS 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/c

ategory/topics/wild-animals 

● Click on the activities 1, 2, 3 and 

play the word games. 

● Optional extra:  continue with the 

rest of the activities on this page. 

OPCIONAL NO 20/04/20 

 

 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
https://www.youtube.com/watch?v=bLJw9yPusak
https://www.youtube.com/watch?v=bLJw9yPusak
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/wild-animals
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/wild-animals
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MATEMÀTIQUES 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

Descomposició dels nombres fins al 100 a 

la llibreta (exemple) / Introducció de les 

multiplicacions que conformen cada 

nombre en la graella A3 (la teniu a la 

llibreta, sinó imprimiu-la o copieu-la a la 

llibreta) (exemple). AQUESTA ACTIVITAT 

JA HAURIA D’ESTAR FETA 

SÍ FOTOGRAFIA LLIBRETA DE 

MATEMÀTIQUES AL CORREU 

DEL CURS 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

 

 

20/04/20 

FRACCIONS. 

- Fer les activitats que s’indiquen a 

l’enllaç 

NO NO 20/04/20 

CÀLCUL: 

- Practicar les activitats de càlcul que 

hi ha al següent enllaç 

NO NO 20/04/20 

 

MEDI 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

Enviar Powerpoint acabat: Les plantes. Us 

recordo que havia de tenir els següents 

apartats: 

- Les plantes són éssers 

vius? Els cinc regnes. 

- Tipus de plantes 

- Les parts d’una planta 

- Com s’alimenta una planta. 

La fotosíntesis. 

- Les flors 

- Els fruits 

- Com germina una llavor? 

SI DOCUMENT POWER POINT AL 

CORREU DEL CURS 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

 

20/04/20 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyYWNvbnNtZXN0cmFsfGd4OjVhZTZhMTA5YmIxMzllYmQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyYWNvbnNtZXN0cmFsfGd4OjYwNGRlMTgyYWY0NTdlMzA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyYWNvbnNtZXN0cmFsfGd4OjY3ZjFkZjMxZmFmMmZmNDE
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
https://sites.google.com/site/raconsmestral/teoria-matematiques/fraccions
https://sites.google.com/site/raconsmestral/teoria-matematiques/calcul
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
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- L’ús de les plantes 

Escriure un text explicatiu resum del Power 

de Les plantes on es concreti allò que he 

après.  

(TEXT DE MÀXIM 150 PARAULES). El 

text pot incloure dibuixos que facilitin 

l’explicació. 

SÍ FOTOGRAFIA LLIBRETA DE 

CATALÀ 

 

DOCUMENT WORD AL 

CORREU DEL CURS 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

20/04/20 

Fer i enviar la gravació de l’exposició del 

Power Point sobre Les Plantes. 

OPCIONAL VÍDEO O AUDIO AL CORREU 

DEL CURS 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

 

20/04/20 

 

MÚSICA 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

Per fer les vostres pròpies  creacions amb 

el ritme i les veus. 

http://www.incredibox.com/v2/ 

NO NO 20/04/20 

Pràctica instrumental; continuem amb  les 

tres posicions de SI,LA, SOL. 

- https://youtu.be/_Ec0l9U020M 

- https://youtu.be/MhRcl-Xjeyk 

NO aquesta 
setmana; 

més 
endavant. 

NO 20/04/20 

Seguiu i apreneu tot cantant: 

https://youtu.be/IIUPEtepF1Q 

1. Quin compàs pot tenir (binari o 

ternari)? 

2. En quins moments o frases hi ha 

més d’una veu cantant? 

SÍ FOTOGRAFIA LLIBRETA DE 

CATALÀ 

 

DOCUMENT WORD AL 

CORREU DEL CURS 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

 

20/04/20 

 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
http://www.incredibox.com/v2/
https://youtu.be/_Ec0l9U020M
https://youtu.be/MhRcl-Xjeyk
https://youtu.be/IIUPEtepF1Q
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
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RELIGIÓ 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

Aquests dies que estem a casa et proposo 

fer-te cinc regals que no valen ni un euro. 

Has de seguir el que et demano i després 

quan ho  tinguis fet  m’ho envies. 

- El regal d’escoltar. Durant un 

minut estiguis en silenci i realment 

escolta. Després explica’m en una 

o dos línies que has sentit. 

- El regal d’abraçar. Abraça a algú 

uns minuts i explica’m com t’has 

sentit. 

- El regal de l’afecte. Ser generós 

amb petons, abraçades,... Després 

escriu-me que t’ha fet sentir això. 

- El regal del Somriure. És molt 

bonic tenir un somriure a la cara, 

per això et demano que et facis una 

foto amb el teu millor somriure i me 

la passis. 

- El regal de l’agraïment. Explica en 

dues línies que agraeixes.  

SÍ FOTOGRAFIA LLIBRETA DE 

CATALÀ 

 

DOCUMENT WORD AL 

CORREU DEL CURS 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

 

20/04/20 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

Hola, com va tot?? m’agradaria fer-vos 

ballar una miqueta. Us deixo un enllaç amb 

una musiqueta que  m’agrada molt i espero 

que a tu també.  

SÍ ENVIAR VÍDEO AL CORREU 

DEL CURS 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

 

 

20/04/20 
 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
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Balla seguint el ritme de la música i anima’t 

i anima al pare, mare… a ballar amb tu.  

Et proposo que et gravin uns segons i m’ho 

enviïs, així et veuré i podré fer un muntatge 

amb la resta dels teus companys i 

companyes de classe.  

https://www.youtube.com/watch?v=eQYCKcr

L1c0 

 

 

 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
https://www.youtube.com/watch?v=eQYCKcrL1c0
https://www.youtube.com/watch?v=eQYCKcrL1c0

