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5è    FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 23 AL 27 DE MARÇ DE 2020 

 

Llengua Catalana 1.- Copiar la descripció d’un membre de la vostra 

família en un document Word i enviar-la mitjançant el 

correu electrònic per poder-la  corregir. 

 

Correu del Professor Jordi: 

jordi.canela@tarragona.escolateresiana.com 

 

Correu de la Sta. Maribel 

misabel.tenor@tarragona.escolateresiana.com 

 

La data límit per entregar la descripció és divendres 

27 d’abril. 

 

2.- A la lectura del tema 8, buscar substantius o noms, 

adjectius i verbs (10 màxim de cadascun).  La feina 

s’ha de fer a la llibreta o en un full. Escriu un  

enunciat de color negre i la resposta de color blau. 

 

Lengua Castellana - Hacer los ejercicios 29, 30, 31, 32 y 34 de las 

páginas 144 y 145 (sin copiar enunciados y 

poniendo de título en la libreta: Repaso de las 

unidades 1-8) 

 

- Expresión escrita: “Carta a nuestro yo futuro”, 

siguiendo las instrucciones del blog 

(https://blocs.xtec.cat/lenguacastellana5teresian

estarragona/). Hacerla en un documento de 

Google Drive o de Word y enviarla por correo a 

marina.olivar@tarragona.escolateresiana.com 

  

- ¡Mirar el blog! 

 

Matemàtiques Fitxa 16, pàgines 37 i 38 

mailto:jordi.canela@tarragona.escolateresiana.com
mailto:misabel.tenor@tarragona.escolateresiana.com
https://blocs.xtec.cat/lenguacastellana5teresianestarragona/
https://blocs.xtec.cat/lenguacastellana5teresianestarragona/
mailto:marina.olivar@tarragona.escolateresiana.com
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 Fitxa 19, pàgines 79 i 80 

Fitxa 12, pàgines 117 i 118 

Fitxa 8, pàgines 201 i 202 (menys repte matemàtic) 

 

Si algun exercici de càlcul no cap al llibre, s’ha de fer 

a la llibreta. 

 

English 

 

-Look at the Moodle U1 and study (grammar focus: 

like + one activity you like, have to + a verb indicates 

obligation / vocabulary focus: school subjects) 

 

-Pupil’s Book read nº 1 page 10, do nº 1 page 11, read 

grammar focus page 11 

 

-Pupil’s Book read and understand the song page 12, 

do nº 3 page 12, read grammar focus page 13  

 

-Look at the Moodle and practice with the genially 

(you’ve got a word with some instructions) 

 

-Look at the Power Point of the verbs and review (us 

l’enviaré jo perquè pesa massa per adjuntar al 

Moodle) 

 

-Vocabulary book The home (pages 14 and 15) 

 

-Alguns de vosaltres falta enviar la foto a la Tara. 

 

Medi Social 

 

- Llegir pàgines 62 i 63 del llibre. 

- Llegir i subratllar les pàgines 64, 65, 66 i 67 del 

llibre i la pàgina 104 del dossier. 

- Quants països formen part de UE actualment? 

Veure el vídeo: 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-es-

el-brexit/video/6024706/ 

- Fer els exercicis de la pàgina 105 i els models 

d’examen A i B de les pàgines 107 i 108 del 

dossier. 

- Mirar el correu i el blog! 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-es-el-brexit/video/6024706/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-es-el-brexit/video/6024706/
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Medi Natural 

 
Les funcions vitals 

https://www.youtube.com/watch?v=6H4BIXuBuZQ 

Llegir les pàgines 68 i 69 i fer:  

- pàgina 68, nº4, 5 i 6 

 

La funció de relació 

https://www.youtube.com/watch?v=mSV7zD_3l0U 

- pàgina 69 nº 9 

- pàgina 78, nº 24 

 

E.F 

 

Per realitzar tota la família. 

Material: tovallola per la suor, ampolla d’aigua i 

estoreta o tovallola de platja, peses (per adults) 

(bricks o ampolles d’aigua), piques (pal d’escombra, 

de fregar), gomes elàstiques, cordes... 

També pots aprofitar per crear el teu propi material. 

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

8b0_7MCuA1hJSxOrsynpRgNqZg8rSax/view?usp=s

haring 

 

Religió 

 

Lectura comprensiva de les pàgines 58 i 59. Buscar al 

diccionari les paraules desconegudes. 

Què feien els primers cristians desprès de perdre a 

Jesús? Què fem els cristians ara? Fes un esquema al 

teu full de treball on relacionis les actituds dels 

primers cristians i les actuals. Fixa’t que les trobaràs al 

llibre en els requadres color carn i a banda i banda de 

les fotos. 

Exercici 9 pàg. 59. Pots trobar-la a la pàg. 91 del 

nostre llibre. 

Estudia la missió dels primers cristians, inici pàg. 58 i 

l’esquema que has preparat. 

Plàstica -  

Arts & Crafts 

Fer Kahoot sobre Van Gogh. 

Heu de respondre les preguntes sobre la vida i obra de 

Van Gogh (relacionat amb el que heu estat treballant a 

classe en grups). 

És una tasca individual! 

 

Us deixo aquí l’enllaç per accedir:  

https://www.youtube.com/watch?v=6H4BIXuBuZQ
https://www.youtube.com/watch?v=mSV7zD_3l0U
https://drive.google.com/file/d/1-8b0_7MCuA1hJSxOrsynpRgNqZg8rSax/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8b0_7MCuA1hJSxOrsynpRgNqZg8rSax/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8b0_7MCuA1hJSxOrsynpRgNqZg8rSax/view?usp=sharing
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https://play.kahoot.it/v2/?quizId=d62fe8a8-6a87-

4cc3-bf59-5e2928a77e16  

(quan cliqueu aquí se us obrirà la pàgina que us fa 

triar opció de joc: poseu CLASSIC. Després se us 

posarà el GAME PIN. Ara amb el mòbil heu d’entrar 

a kahoot.it (mireu bé que sigui extensió .it) ja que des 

d’aquí és d'on podeu entrar a jugar i respondre les 

preguntes. 

https://kahoot.it/  

Un cop dins de Kahoot.it (mòbil) poseu el número del 

GAME PIN que teniu a la pantalla (ordinador), 

després us demanarà que poseu NICKNAME -el 

vostre nom-  i un cop dins, des de la pantalla de 

l’ordinador heu de clicar “START”. Ja podeu jugar 

amb el mòbil: llegiu la pregunta a la pantalla de 

l’ordinador i clicant a cada resposta al mòbil. 

 

**Important no tancar l’ordinador perquè des 

d’allà aneu controlant, passar de la pregunta 1 a la 2, a 

la 3... 

 

*EXPLICACIÓ COM ENTRAR AL JOC: 

https://www.youtube.com/watch?v=pXPOl49QY2s 
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