
  5è  FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 16 AL 20 DE MARÇ DE 2020 

 

Llengua Catalana Fer una descripció d’un membre de la família. 

Lectura del tema 8 “Una carta misteriosa” 

Fer exercicis 1, 2, 3, 4, 6 i 7 de la pàg. 131  

 

Lengua Castellana Gramática:  

 

-Acabar ejercicios 23, 24 y 25 de la página 141 

(siguiendo la teoría de las páginas 136 y 137 del 

libro y 189 del dossier, ya trabajadas) 

 

Ortografía:  

 

-Leer y subrayar página 138 del libro y página 191 

del dossier.  

-Poner en la libreta el título Ortografía: El uso de 

la letra V, copiar el recuadro de las normas de la 

página 138. 

-Ver el vídeo siguiente: 

https://www.lainformacion.com/practicopedia/co

mo-usar-la-v-y-no-la-b/6511281/ 

-Hacer los ejercicios 13, 14 y 15 de la página 138 

y ejercicio 26 de la página 141. 

 

Matemàtiques 

 

Fitxa 11 pàg. 115 i 116 

Fitxa 4 pàg. 193 i 194 

Fitxa 5 pàg. 195 i 196 

 

English 

 

-Prepare “la tapa” 2nd Term in a white paper 

-Look at the Moodle U1(grammar focus: like + 

one activity you like, have to + a verb indicates 

obligation / vocabulary focus: school subjects) 

- Ask your parents who Elvis Presley was  

-Read Pupil’s book pages 14 and 15 (stage: 

escenari / never mind: no importa / even: fins i tot 

/ hear=listen to / wig: perruca / scream=shout / 

https://www.lainformacion.com/practicopedia/como-usar-la-v-y-no-la-b/6511281/
https://www.lainformacion.com/practicopedia/como-usar-la-v-y-no-la-b/6511281/


towards: cap a / amazed: sorprès), and do exercise 

3 page 15 

- send an email to Tara with your photo project 

“My house” 

 

Medi Social 

 

- Llegir pàgines 56 i 57 del llibre.  

- Llegir i subratllar pàgines 58, 59, 60 i 61 del 

llibre i pàgina 100 i 102 del dossier del tema 

4 (qui no el tingui perquè no va venir, el té 

penjat al bloc).  

- Fer els exercicis de les pàgines 101 i 103 del 

dossier. 

 

Medi Natural 

 

De la cèl·lula a l’ésser humà 

 

5èA- Llegir pàg. 66 i escriure la definició (curta) 

de: 

Cèl·lula-Citoplasma-Membrana Cel·lular-Nucli-

Teixit-Teixit  muscular-Teixit nerviós i Teixit 

epitelial 

Dibuix Cèl·lula amb les seves 3 parts. (5è B ja ho 

té fet) 

 

5èA i 5èB -Llegir pàg.67 i escriure la definició 

(curta) de: 

Òrgans i Aparells i sistemes i fer l’exercici nº2 

 

E.F 

 

Just dance “youtube” 

 


