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5è    FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 20 al 24 D’ABRIL DE 2020 

 

Llengua Catalana A partir de les pautes de les pàgines 152 i 153 del llibre del 

tercer trimestre, elaborar un còmic sobre la llegenda de Sant 

Jordi. 

 

Lengua Castellana Un “Sant Jordi” diferente: escribimos y compartimos al estilo 

de Gianni Rodari. Sigue las instrucciones: 

https://view.genial.ly/5e989878ab06b70df9722863  

 

Matemàtiques 

 

- Fitxa 21 pàgines 83 i 84 (Us recomano fer les operacions en 

un full i de la manera que hem après a classe) 

- Fitxa 14 pàgines 121 i 122 

- Fitxa 11 pàgines 175 i 176 (Fixeu-vos en el rellotge del mig 

per a fer els de l’esquerra i els de la dreta) 

- Fitxa 25 pàgines 235 i 236 

 

English 

 

Go to the Classroom: ‘Saint George’ (2 activities). 

 

Go to the Classroom U1: ‘Some extra activities to review’. 

You can play them as many times as you want. 

 

You don’t have to send me anything. I will send you the 

corrections next Monday. 

On Friday you’ll find a questionnaire about U1 in your 

Classroom (read the instructions carefully). 

 

Medi Social 

 

- Llegir i subratllar les pàgines 96 i 97 i fer l’exercici 6 de la 

pàgina 97, a continuació del full a ratlles (posar de subtítol: 

El Neolític).  

- Llegir i subratllar la part del Neolític de la pàgina 144 del 

dossier (està penjat al Classroom) i fer els exercicis 2 i 3 de la 

pàgina 145. 

- Veure material de suport del Classroom. 

 

https://view.genial.ly/5e989878ab06b70df9722863
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Medi Natural 

 

L’aparell locomotor pàgina 73, llegir i estudiar ossos, per tal 

d’estudiar i practicar podeu utilitzar els següents enllaços: 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/581572-

els_ossos_del_cos_huma.html 

 

https://cienciasnaturales.didactalia.net/ca/recurs/esquelet-

huma-de-front-primaria-/b178291b-747b-41e2-a0ea-

16ae0f47d21c 

E.F 

 

CLASSROOM VÍDEO RUTINA E.F. 

Has de gravar-te i enviar-me un vídeo de dos minuts amb 

qualsevol activitat física que has estat realitzant durant 

aquestes setmanes de confinament: ballar, tonificació, 

circuits... 

Al classroom trobaràs els passos a seguir per enviar-me el 

vídeo. 

Religió 

 

CLASSROOM- Continuació T- 6. 

- Lectura p. 68 i 69. 

- Esquema de les tres parts de la missió de l’Església 

avui. 

- Exercici 5 p. 69 copiant l’enunciat. 

- Veure el vídeo “Somos Cáritas”. Somos personas de 

corazón (adjunt a la pàgina “trabajo de clase”). 

Plàstica -  

Arts & Crafts 

ROSA DE SANT JORDI 

Aquesta Setmana celebrem Sant Jordi i us animo a fer una 

rosa de Sant Jordi amb càpsules Nespresso. Un cop acabada, 

feu-me arribar una foto de la vostra Rosa al meu correu. 

 

Exemples: 

https://i.pinimg.com/564x/ea/f7/7c/eaf77c5d78f9865ba63545

2a22568d8a.jpg 

 

https://i.pinimg.com/564x/b2/e7/d8/b2e7d8db7b854aa5cbbc2

03ee03351c5.jpg 

 

https://i.pinimg.com/564x/b2/e7/d8/b2e7d8db7b854aa5cbbc2

03ee03351c5.jpg 

 

Si no tens càpsules de cafè Nespresso, pots fer la rosa amb 

oueres. Mira aquí els exemples: 

https://www.youtube.com/watch?v=HAIxee5sRIM&feature=

youtu.be 
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