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MATEMÀTIQUES  

• Visita la pàgina d’Innovamat: cada setmana fan noves propostes 

d’activitats matemàtiques i durant aquests dies són gratuïtes! Fes 

les d’aquesta setmana i les de la setmana passada. També pots 

donar una ullada a les que estan programades per altres cursos, si 

vols! 

https://innovamat.com/blog/ca/setmana-2-5e-de-primaria/ 

• Aprofita per repassar les taules de multiplicar! Hi ha moltes pàgines 

on trobaràs jocs i activitats per practicar com, per exemple, 

https://www.tablasdemultiplicar.com/ 

 

 

LLENGUA 

CATALANA 

 

• Llegeix la revista de l’escola que han fet els companys i les 

companyes del projecte de revista! Podràs veure-la a 

https://agora.xtec.cat/escolapauboada/general/ja-tenim-la-revista-

del-2n-trimestre-a-punt/ 

• Retalla paperets (com quan votem a la cooperativa) i prepara’t a 

dominar les 112 paraules més típiques que la gent falla als dictats o 

redaccions! No cal que facis totes a la vegada, ves fent paquets de 

10-15 paperets i, quan les dominis, ves afegint noves paraules. Fes 

que algú te les dicti i tu escriu-les o lletreja-les. Trobaràs la llista a 

https://agora.xtec.cat/escfaust/primaria/5e/les-112-paraules-que-

mes-errors-generen-en-catala/ 

 

 

 

LLENGUA 

CASTELLANA 

 

• Sigue leyendo el libro en PDF “Aventuras de la Mano Negra”. 

Como vereis, las soluciones de cada enigma están explicadas al 

inicio del capítulo siguiente. !LLevad el control del número de 

preguntas resueltas, al final del libro podreis comprobar si habeis 
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sido buenos o buenas detectives! Si alguien aún no lo ha 

descargado, buscad en Google “la mano negra llengua castellana 

León XIII” y allí encontrareis el PDF listo para descargar 

• ¡Inventa y crea enigmas como los detectives de la Mano Negra! 

Escribe historias que acaben con un enigma. La solución a este 

enigma tiene que descubrirse gracias al dibujo que hareis para 

acompañar esta historia. Cuando volvamos a clase, las 

intercambiaremos con los compañeros y las compañeras. 

 

 

 

CONEIXEMENT DEL 

MEDI NATURAL I 

SOCIAL 

 

 

• Fes l’activitat de JClic sobre l’univers. A més de repassar el que 

hem treballat a classe, hi ha diversos jocs on et divertiràs una 

estona! 

https://clic.xtec.cat/projects/medinat5/teruniv5/jclic.js/index.html 

• Entreu a Youtube i mireu vídeos de “Reporteros de la historia”. Són 

vídeos curts d’uns 15 minuts de durada on s’explica de manera 

divertida curiositats de diverses etapes de la història. 

 

 

 

EDUCACIÓ 

ARTÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dissenyeu cartells ben originals i creatius per vendre els diferents 

productes de la cooperativa al mercat. Un bon cartell hauria de tenir 

el nom del producte, un dibuix del producte o alguna cosa 

relacionada, alguna frase que cridi l’atenció per a que la gent el 

compri... Imaginació al poder! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


