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FEINA A FER A CASA 

SETMANA DE L’11 al 15 DE MAIG DE 2020 

 

 

Sessió d'interioritat:  Salutació al Sol. 

En aquesta sessió aprendràs uns moviments de ioga 

dedicats a saludar al Sol, a la Terra i a la natura. Hi 

ha un vídeo que et servirà d'exemple. 

En aquest enllaç pots escoltar les indicacions per 

aconseguir relaxar-te i omplir-te de calma. També 

pots escoltar música relaxant de fons. 

Finalment, dibuixa un Sol ben bonic en un full i 

quan tornem a l'escola el podràs guardar a la teva 

caixa de la memòria. 
 

https://view.genial.ly/5eb459814dae8c0da995ee73/vertical-

infographic-6-salutacio-al-sol 
 

Llengua Catalana Entra al Classroom de Català. Hi ha dues activitats: 

- Ortografia. Treballem les grafies x/ix i ig/tx. 

- Activitat d’expressió oral: el text 

argumentatiu. Llegeix amb atenció les 

indicacions. Al Meet en parlarem. 

 

Lengua Castellana Entra en el Classroom. Ves a la tarea ‘Ponte en tu 

piel’ y  descubre qué se esconde detrás de ella.  Mira 

el video, lee la lectura y haz la actividad a 

continuación.  

 

Matemàtiques 

 

Classroom 

Aprenem a multiplicar un nombre decimal per la 

unitat seguida de zeros. 

Vídeo 

Avancem en problemes.  

 

 

https://view.genial.ly/5eb459814dae8c0da995ee73/vertical-infographic-6-salutacio-al-sol
https://view.genial.ly/5eb459814dae8c0da995ee73/vertical-infographic-6-salutacio-al-sol
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English 

 

Go to the English Classroom. Read and learn the 

Vocabulary and grammar focus.  

Pupil’s Book page 62, 63 and 64. 

Activity Book page 62 and 63. 

 

Medi Social 

 

Entra al Classroom de Medi Social. 

Comencem el Tema 8: Coneixem la història.  

Has de llegir les pàgines 135, 136 i 137 i fer les 

activitats indicades al Classroom. 

 

Medi Natural 

 

Al Classroom trobareu una presentació amb 

l’explicació del tema, un enllaç a documentals per si 

algú vol saber més sobre els ecosistemes i una fitxa 

amb exercicis per repassar el que vam explicar al 

Meet la setmana passada. 

 

STEM 

 

Un vegada acabat el projecte dels colors, 

continuarem amb les aplicacions de GOOGLE, i ara 

ens toca aprendre a fer servir: els fulls de càlcul. 

https://youtu.be/kpYvnrTZyPo 

 

Plàstica - 

Arts & Crafts 

 

CELEBREM EL DIA DE LA FAMÍLIA 

 

Per celebrar el Dia de la família el proper dia 15 de 

maig, us proposo dues activitats plàstiques, de les 

quals només n’heu de triar una. 

Espero que us agradin! 

 

https://drive.google.com/file/d/1ygatcCghRsVDB9i4

8AtYyMKYD1u5_r-t/view?usp=sharing   

 

**Qui vulgui pot enviar-me una foto del resultat, 

però NO ÉS OBLIGATORI. 

 

Música 

 

-Enviar gravació amb flauta de “Himne de l’alegria” 

(els que faltin) 

-Repassar cançó “No ens desdibuixeu” 

-Escoltar la nova cançó “ESCRIUREM” 

https://youtu.be/zo39iWFcr20 

 

E.F 

 

PER MOURE TOT EL COS TOVALLOLA O 

ESTORETA, AMPOLLA D’AIGUA I MOLTES 

GANES DE GAUDIR  

https://youtu.be/kpYvnrTZyPo
https://drive.google.com/file/d/1ygatcCghRsVDB9i48AtYyMKYD1u5_r-t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ygatcCghRsVDB9i48AtYyMKYD1u5_r-t/view?usp=sharing
https://youtu.be/zo39iWFcr20
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HIP HOP FIT WORKOUT 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWk19OVon2k 30 

minuts 

CARDIO DANCE  FITNESS WORKOUT 

https://www.youtube.com/watch?v=yN3GgCUmmXw 15 

minuts 

BOLLYWOOD DANCE WORKOUT 

https://www.youtube.com/watch?v=KUmKKPcf71Q 10 

minuts 

Religió 

 

Classroom 

En aquesta unitat he après?. Acabem la lliçó 6: Som 

valents! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWk19OVon2k
https://www.youtube.com/watch?v=yN3GgCUmmXw
https://www.youtube.com/watch?v=KUmKKPcf71Q

