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CINQUÈ 

CINQUÈ 

 

SETMANA DEL 2 AL 8  DE JUNY DE 2020 

 

AUTOAVALUACIÓ 

Benvolgudes famílies,  

 
Ja som al final del tercer trimestre. Ha estat un trimestre molt atípic per a tothom, també per 

a nosaltres. Fa dies que no som a l’escola, però hem mantingut el contacte i tenim la il·lusió 

de retrobar-nos aviat. 

En aquesta situació l'espai escolar s'ha desplaçat a casa vostra. Els i les mestres només  

disposem de la informació que ens proporcionen els retorns de les tasques que hem 

proposat, però no tenim el com, no hem vist el procés que han fet els vostres fills i filles, ni 

sabem amb quines dificultats s’han trobat. Per a nosaltres disposar d'aquesta informació 

qualitativa i personal es fa més necessària que mai.  

Vosaltres heu estat els nostres ulls durant aquest temps i heu acompanyat les vostres filles 

i fills durant aquest procés. Per aquest motiu, ens agradaria comptar amb la vostra 

participació, a més de la dels nens i nenes, en la valoració d’aquest tercer trimestre. Es 

tracta d’asseure-us amb les vostres filles i fills i dialogar i ajudar-los a reflexionar al voltant 

de les preguntes que us fem.  

Sabem que us heu esforçat tot el que heu pogut i que no és el mateix ser a l’escola que 

treballar des de casa.  

A continuació, us fem arribar un formulari que facilitarà la recollida de la informació. 

● ACCÉS AL FORMULARI DE CINQUÈ 

Una abraçada! 

 

Equip de mestres 

 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
https://forms.gle/dmD4cmGkeb2ioHVk9
https://forms.gle/4Ap6uHVGWwWeEBgs7
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CINQUÈ 

CATALÀ 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

Elabora un Power Point amb tots els textos 

corregits de llengua catalana que hagis 

escrit fins ara com si fos un àlbum. 

Utilitza una pàgina per text. Recorda de 

posar un títol a la primera pàgina! 

Pots acompanyar els textos amb imatges 

relacionades amb aquella redacció! 

SI ENVIAR POWER POINT  AL 

CORREU DEL CICLE 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

15/06/20 

Vídeo QUÈ, QUI, COM 

Vides  de videojoc 

Mira aquest vídeo i comenta que t’ha 

semblat! Explica la teva experiència i 

relació amb els videojocs: quan hi jugues, 

quanta estona al dia hi jugues, quin és el 

teu preferit, quina consola tens... 

SI ENVIAR POWER POINT  AL 

CORREU DEL CICLE 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

08/06/20 

Escriu el millor record d’aquest curs 

escolar que tinguis de quan estàvem a 

l’escola. (primer i segon trimestre) 

SI ENVIAR POWER POINT  AL 

CORREU DEL CICLE 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

08/06/20 

TALLER Tot Tallers. 

Escull el que tu vulguis! 

NO NO 08/06/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/vides-de-videojoc/video/5962231/
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
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CINQUÈ 

CASTELLÀ 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

“El rosco de…” 

ADJUNTO DOCUMENTO 

SÍ ENVIAR POWER POINT  AL 

CORREU DEL CICLE 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

08/06/20 

Soluciones “El hombre que aprendió a 

ladrar”. 

SOLUCIONES 6 

NO NO 08/06/20 

 

 

 

ENGLISH 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

JOBS & PROFESSIONS 

Watch the video ‘Occupations Song’ 

https://www.youtube.com/watch?v=BOv4E

naeM9w 

Watch the video ‘The super jobs’ 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/s

pell/the-super-jobs 

● Make a list of the jobs that appear in 

the videos (sense repetir-ne cap)  

YES ENVIAR FOTOGRAFIA DEL 

FULL ESCRIT A MÀ O 

DOCUMENT WORD AL 

CORREU DEL CICLE 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

08/06/20 

Listen to and read about the eight jobs in 

the ‘Community Club’: 

http://teacher.scholastic.com/commclub/in

dex.htm 

● Solve  the ‘What did you learn?’ 

section at the end of each 

reading. Write the resulting 

sentences 

YES ENVIAR FOTOGRAFIA DE LA 

LLIBRETA  O DOCUMENT 

WORD AL CORREU DEL CICLE 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

08/06/20 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
https://drive.google.com/file/d/1hsXyX1VIOr80VDdJWlCrjM6l8AvKxxkQ/view?usp=sharing
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1KpxbPDXfIfhMUY80v_T7CQVVf7UUOSrN/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=BOv4EnaeM9w
https://www.youtube.com/watch?v=BOv4EnaeM9w
https://www.youtube.com/watch?v=BOv4EnaeM9w
https://www.youtube.com/watch?v=BOv4EnaeM9w
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/spell/the-super-jobs
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/spell/the-super-jobs
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
http://teacher.scholastic.com/commclub/index.htm
http://teacher.scholastic.com/commclub/index.htm
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
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CINQUÈ 

(Cada lectura té 4 pàgines. Al final de cada 

lectura hi trobaràs 3 frases a completar 

amb l'opció correcta. Escriu el títol i, a 

sota, les tres frases.. Això, 8 vegades, 

una per cada 'job'). 

Copy the complete story for ONE OF THE 

JOBS (no val 'retallar/enganxar' -escrit per 

tu, a mà o a l'ordinador).  

http://teacher.scholastic.com/commclub/in

dex.htm 

OPCIONAL ENVIAR FOTOGRAFIA DE LA 

LLIBRETA  O DOCUMENT 

WORD AL CORREU DEL CICLE 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

08/06/20 

● Practice reading the job stories 

aloud  (en veu alta). 

● Challenge! Grava’t!   Prepare and 

record one of the jobs in your own 

voice.  

OPCIONAL ENVIAR ÀUDIO O VÍDEO AL 

CORREU DEL CICLE 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

 

 

 

 

MATEMÀTIQUES 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

RECTES I ANGLES 

Del quadern de matemàtiques (TEMA 9) 

fer les següents activitats: 

- Pàgina 48, ex: 1 i 2 

- Pàgina 49, ex: 4 

- Pàgina 51, ex 12 i 13 

SÍ ENVIAR FOTOGRAFIA DE LA 

LLIBRETA  AL CORREU DEL 

CICLE 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

08/06/20 

FIGURES PLANES 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
http://teacher.scholastic.com/commclub/index.htm
http://teacher.scholastic.com/commclub/index.htm
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
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CINQUÈ 

Del quadern de matemàtiques (TEMA 10) 

fer les següents activitats: 

- Pàgina 52, ex: 1, 2 i 3 

- Pàgina 53, ex: 6 

- Pàgina 54, ex: 8 i 9 

- Pàgina 55, ex 10, 11 i 12 

- Pàgina 56, ex 14 

- Pàgina 58, ex 19, 20, 21 i 23 

SÍ ENVIAR FOTOGRAFIA DE LA 

LLIBRETA  AL CORREU DEL 

CICLE 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

08/06/20 

COSSOS GEOMÈTRICS 

Del quadern de matemàtiques (TEMA 11) 

fer les següents activitats: 

- Pàgina 59, ex: 1 i 3 

- Pàgina 60, ex: 4 i 6 

- Pàgina 61, ex: 8 i 9 

- Pàgina 62, ex: 10 i 11 

- Pàgina 63, ex: 14 i 15 

- Pàgina 64, ex: 16, 17 i 18 

NO  
(són per 

l’altra 
setmana) 

NO  
(són per l’altra setmana) 

15/06/20 

 

 

 

MEDI 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

Elaborar un índex amb els continguts que 

voldreu investigar sobre el tema escollit! 

SI ENVIAR FOTOGRAFIA DE LA 

LLIBRETA  AL CORREU DEL 

CICLE 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

08/06/20 

TAPA ÀLBUM DE MEDI. 

Fes una tapa per a l’àlbum de medi. 

Ha de contenir: el nom de l’àrea 

(CONEIXEMENT DEL MEDI), el teu nom, 

SI ENVIAR POWERPOINT AL 

CORREU DEL CICLE 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

08/06/20 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com


Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola Mestral - ZER ARGELAGA 
C. Major, 1 

25690 Vilanova de la Barca 

c5005090@xtec.cat 

 

CINQUÈ 

els teu curs i els curs escolar 2019-2020.  

Aquesta tapa l’has de fer en un Power 

Point, ha de ser en vertical i ha d’ocupar 

una pàgina. 

 

 

 

MÚSICA 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

3 propostes musicals: 

 https://youtu.be/J9-r-IuXLwI 

 https://youtu.be/gy5eOgEv9Uo 

 https://youtu.be/wDOPTArgNCA 

Totes tres del grup Stay Homas, grup 

sorgit arran del confinament. Busqueu 

informació d’aquest grup  i podeu 

contestar: 

1. Com es diuen els tres components? 

2. On viuen? 

3. Digues algun dels artistes que han 

participat en les seves cançons. 

4. A quins altres grups pertanyen 

aquests tres músics? 

5. Quin és el títol de la seva primera 

cançó? 

SI ENVIAR FOTOGRAFIA AL 

CORREU DEL CICLE 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

08/06/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
https://youtu.be/J9-r-IuXLwI
https://youtu.be/gy5eOgEv9Uo
https://youtu.be/wDOPTArgNCA
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
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CINQUÈ 

EDUCACIÓ FÍSICA 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

Vídeo de xapes, fer les dues activitats que 

no vas realitzar la setmana passada. 

https://drive.google.com/file/d/1BVbNQeO

y9fiHS_KUd8jvIBCWAFIDYc1Q/view?usp

=sharing 

SI ENVIAR FOTO O VIDEO I PETIT 

ESCRIT AL CORREU DEL 

CICLE 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

08/06/20 

 

 

 

RELIGIÓ/VALORS 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

La Mandala 

Una Mandala és un símbol propi del budisme 

i l’hinduisme que representa l’univers. Pels 

budistes, la seva funció principal és la 

meditació i actualment es fa servir com a 

teràpia ja que mostra vivències de qui el 

dissenya i ens pot informar dels estats d’ànim 

i inquietuds. 

- La tasca que et demano aquesta 

setmana és de dibuixar o imprimir una 

mandala i pintar-la al mateix moment 

que escoltes una cançó per relaxar-te 

com la que et proposo jo. 

https://www.youtube.com/watch?v=fz8MfwMc

NkQ&t=28s 

També pots agafar alguna idea d’imatge de 

mandales buscant per internet. 

SI ENVIAR FOTOGRAFIA AL 

CORREU DEL CICLE 

ciclesuperiormestral@gmai

l.co 

15/06/20 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
https://drive.google.com/file/d/1BVbNQeOy9fiHS_KUd8jvIBCWAFIDYc1Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BVbNQeOy9fiHS_KUd8jvIBCWAFIDYc1Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BVbNQeOy9fiHS_KUd8jvIBCWAFIDYc1Q/view?usp=sharing
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=fz8MfwMcNkQ&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=fz8MfwMcNkQ&t=28s
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com
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CINQUÈ 

Passeu-me una foto de la vostra mandala 

pintada 

 

 

 

PLÀSTICA 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

TAPA DE L’ÀLBUM 

Aquesta tapa l’has de fer en un Power 

Point, ha de ser en vertical i ha d’ocupar 

una pàgina. 

Ha de contenir: el teu nom, els teu curs i 

els curs escolar 2019-2020. Si vols també 

hi pots posar el logotip de l’escola. 

SI ENVIAR POWERPOINT AL 

CORREU DEL CICLE 

ciclesuperiormestral@gmail.com 

08/06/20 

 

 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
mailto:ciclesuperiormestral@gmail.com

