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5è    FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 30  DE MARÇ AL 3 D’ABRIL DE 2020 

 

Llengua Catalana Fer els exercicis de les pàgines 26 i 27 del llibre (és el 

del 1r trimestre) a la vostra llibreta. La setmana que ve 

us enviarem les solucions. 

 

Lengua Castellana - Comprensión lectora de las páginas 132 y 133. 

Hacer ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de las 

páginas 134 y 135 en la libreta. 

Se colgarán las soluciones en el blog la semana que 

viene. 

 

- Reporteros y reporteras de cuarentena: seguir 

las instrucciones del blog. 

Colgar el trabajo en la carpeta “Reporteros y 

reporteras de Cuarentena” de Castellano del 

Classroom. 

 

Matemàtiques 

 

Mireu aquest vídeo fins el minut 6:40, ja que el 

truncament no el treballarem. Al vídeo surt la paraula 

arrodonir i a les fitxes la paraula aproximar, volen dir 

el mateix. 

https://www.youtube.com/watch?v=X8HWIVvNDb0 

Fer Fitxa 17 pàgina 39 i 40 

Fer Fitxa 20 pàgina 81 i 82 

Fer Fitxa 13 pàgina 119 i 120 

Fer Fitxa 22 pàgina 229 i 230 

 

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) 

-Look at the Power Point of the verbs I sent you and 

review. 

https://www.youtube.com/watch?v=X8HWIVvNDb0


  
Col·legi Santa Teresa de Jesús 

Tarragona 
Centre concertat 

 

  

- Go to 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.

php?idcurso=147251, do nº 1 page 10, n1 1 page 13 

and nº 1 page 14. (you need a mouse and headphones) 

- Activity Book pages 10, 11 and 12 

 

-Go to https://www.quickmindsapps.es/, click Quick 

Minds 5, ‘The rock ‘n’ roll show’, and you can play 

the games and listen to the song and the story in the 

unit (you need a mouse and headphones). 

If you like it, you can do the lessons we studied at 

school. 

 

-Encara falta algú per enviar-me les solucions al 

Genially que us demanava en el full de les 

instruccions per fer-lo. 

Medi Social 

 

- Tasca final del Genially (última diapositiva): 

https://view.genial.ly/5e73a03a34adcc102c3a88

2f  

Penjar el treball a la carpeta “Tasca final T4” del 

Classroom de Medi social. 

 

- Contestar el qüestionari del Classroom 

Medi Natural 

 

Llegir pàgines 70 i 71 i fer un treball amb el format 

que escolliu (Word, Power...) explicant els òrgans dels 

sentits.  

Me’l podeu anar enviant per e-mail a mida que 

l’acabeu. 

STEM 

 

Crea el portafolis d’STEM (si encara no ho has fet 

amb Google Sites) i fes totes les activitats. No oblidis 

compartir-me el Google Sites. 

E.F 

 

Joc de l ‘oca 
https://view.genial.ly/5e73b3c24aba9c1b7b82bc6c  

 
A BALLAR: busca i personalitza el teu propi estil 

amb el teu look personal  de roba i complements. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ik45PrkT0Lk   

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=147251
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=147251
https://www.quickmindsapps.es/
https://view.genial.ly/5e73a03a34adcc102c3a882f
https://view.genial.ly/5e73a03a34adcc102c3a882f
https://view.genial.ly/5e73b3c24aba9c1b7b82bc6c
https://www.youtube.com/watch?v=Ik45PrkT0Lk
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https://www.youtube.com/watch?v=mro6end5Xms 

https://www.youtube.com/watch?v=lWB0V3GSH7w 

https://www.youtube.com/watch?v=q2izeugK_xM 

Religió 

 

Repassar la missió de l’Església p. 58 i els requadres 

color carn de les pàg. 58 i 59 treballades la setmana 

anterior amb un esquema. (Pots, si vols, estudiar de 

l’esquema, però no oblidis d’afegir la missió de 

l’església avui). 

Copiar al full de treball l’apartat l'essència de la unitat 

i aprendre’l. pàg. 60. 

Mirant el llibre, completar amb llapis l’exercici de 

repàs: Avaluo el meu aprenentatge p. 61. El segon 

exercici es refereix a la trobada de Jesús amb els 

deixebles d’Emaús (Lc 24, 13-35) llegida i comentada 

a classe. (Recorda la cançó) 

http://www.cantalatevafe.cat/Docs/Marcats%20per%2

0l'Esperit/09%20Quedat%20Amb%20Nosaltres.mp3 

En el full de treball, posa el títol, i sense copiar els 

enunciats, posa les respostes als exercicis ben 

pensades i expressades. 

La propera setmana, us enviaré les respostes! 

Plàstica -  

Arts & Crafts 
SPRING FLOWER BOUQUET 

Aprofitant que ha arribat la primavera us proposo fer 

un ram de flors primaveral, amb papers de colors, per 

posar una mica de color a casa vostra. 

 

Veure aquí el model (tutorial) pas a pas: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=606

&v=R0ugA3Spjd8&feature=emb_title  

 

Exemple 2: 

https://i.pinimg.com/originals/27/57/29/2757290b4ec0

383b39269841c3902c94.jpg 

 

Enviar una fotografia del resultat a: 

nuria.peiro@tarragona.escolateresiana.com  
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