
VUITENA SETMANA DE CONFINAMENT 

de l’1 al 8 d’abril 

 
Hola nois i noies dels Mussols i de les Tortugues! Com 
esteu? esperem que molt bé, ara que podeu sortir una horeta diària a 
passejar i que us toqui una mica el solet de primavera. 
 
Us volem recordar que quan feu una tasca, l’heu de marcar com 
entregada al classroom, sinó a nosaltres ens diu que no està entregada. 
Així mateix, no podem marcar una tasca com entregada si no l’hem fet, 
ja que això suposa un zero (suposem que no en voleu cap, oi?). 
 
També ens trobem que encara hi ha algú, que a part de fer la feina i 
entregar-la pel classroom, ens la comparteix pel drive, o fins i tot ens 
adjunten captures de pantalla del resultat dels formularis, això no cal, un 
cop enviat el formulari ja el tenim, i  pujada la tasca al classroom també. 
 
Un cop aclarits aquests punts us expliquem breument les tasques que 
aquesta setmana trobareu al vostre classroom. 
 
 
De Català trobareu una lectura i un formulari de comprensió lectora: 
“Breu història de la Dieta Mediterrània”.   
I d’altra banda, un repàs sobre l’accentuació de les paraules. Llegiu el PDF 
per fer memòria i feu el formulari el millor que pugueu. 
 
De Castellà teniu la lectura d’un fragment del llibre: “El príncipe de la 
niebla” i el formulari de comprensió lectora.  
I d’expressió escrita prepareu una descripció d’un personatge misteriós. 
Recordeu els passos que sempre seguim: pensar, reflexionar, redactar, 



repassar i quan ja el tinc molt bé, passar-ho a ordinador i compartir-ho 
pel classroom. 
 
De matemàtiques, continuem amb dos formularis, un ple d’ activitats de 
càlcul mental, i l’altre per repassar les divisions amb decimals. US 
RECORDEM que és important fer-ho i resoldre les operacions en un full a 
part i un cop acabades totes les activitats i, només llavors, podeu omplir el 
formulari amb cada una de les respostes. 
 

English:  
In your Classroom (English 5th) you have different activities to do. 
This week you have a writing activity. It is about daily routines. In the 
worksheet you have an example, then you have to write about one of your 
confination day.  
There is also a form about Coronavirus. You have to watch the video and 
answer the questions. 
Finally, you can listen to the song of Unit 5 an write your opinion about it 
(you can comment it in Tauler d’activitat). 
For example: I like the song, it’s fantastic/ I don’t like the song, it’s 
boring/ I don’t mind the song. You can also give a rating to the song (10, 
7,  2…) 
For any doubt you can ask me using Classroom. 
Tat 
 
 
 
 

 
 



D’educació física mireu el vídeo que hem adjuntat. Aquesta setmana el 
repte té un got, ritme i coordinació. Quan el tinguis gravat, penja’l al 
nostre padlet. Endavant! 
 
Recordeu mirar l’apartat de música i fer les tasques que la Montse Claret 
us penja, hi ha algun alumn@ que encara no n’ha fet cap! 
 

Una abraçada molt gran i ja queda 
menys per veure’ns!!! 

 


