
7a SETMANA DE CONFINAMENT 

del 9 al 15 de maig 

 
Hola nois i noies dels Mussols i de les Tortugues! Com 
esteu? esperem que molt bé, de fet, aviat ens ho podreu explicar, ja que 
el divendres 15 (a les 10’15h els mussols i a les 11h les tortugues) de la 
setmana vinent , farem una trobada tota la classe per videoconferència. 
Posarem l'enllaç al classroom, només l’haureu de clicar. Un cop arribats 
tots, haureu de silenciar el micro, i un per un, podreu anar explicant com 
esteu.  
 
 
Suposem que en aquest punt ja deveu estar molt nerviosos!, però 
tranquils, tot arribarà. Mentrestant, us expliquem les tasques per 
aquesta setmana: 
 
 
De Català trobareu una lectura i un formulari de comprensió lectora: “Ja 
pots sortir al carrer”.   
I d’altra banda, una  expressió escrita sobre el mateix tema. Llegiu el 
document per saber com fer-la i repasseu-la molt bé abans de lliurar-la. 
Us afegim un document on us expliquem normes molt bàsiques per poder 
corregir i repassar els vostres escrits, llegiu-lo molt bé ja que a partir 
d’ara, el podreu utilitzar per repassar millor els vostres escrits. 
 
De Castellà teniu una lectura i  formulari de comprensió lectora: “Un 
almuerzo prehistórico” .  
I de comprensió oral teniu un àudio “El urogallo” que heu d’escoltar molt bé, 
per poder respondre el formulari de comprensió sobre aquest. 
 



De matemàtiques, continuem amb un formulari de geometria, de repàs dels 
angles dels triangles i quadrilàters. Us adjuntem uns apunts per repassar. 
També teniu una fitxa de repàs del tema 1 del llibre (molt fàcil), però que 
ens ajudarà a fer memòria i repassar. 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 o la fitxa amb cada 
una de les respostes. 
 
De medi natural, encetem un nou tema: “Les forces i les màquines”. Teniu 
un vídeo  introducció del tema (que segur que us agrada molt), i després 
una imatge del mapa conceptual. A partir del que us adjuntem, heu de fer 
el vostre al mind mup i pujar-lo al classroom. 
A més us hem afegit un tema molt interessant de cerca i estudi 
d’informació sobre el Nelson Mandela . Haureu d'escriure una entrevista i 
afegir les respostes que us semblin més apropiades, com si ell les hagués dit. 
 

English:  
In your Classroom (English 5th) you have different activities to do. 
This week you have a grammar activity (a form).  
There is also a Social science activity. We are starting with the Ancient 
times (click on the document and follow the instructions).  
Finally, you can do an Art activity. You have to recreate a famous artist's 
artwork. I hope you enjoy this activity! 
For any doubt you can ask me using Classroom. 
 
Tat 
 



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

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

 


