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5è    FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 27 a l’1 DE MAIG DE 2020 

Llengua Catalana Heu de mirar la feina que hi ha al Classroom de Català. 

Aquest Classroom conté: 

Un qüestionari per repassar B i V. S’haurà d’entregar abans 

del dia 1 de maig. 

Un document per continuar treballant B i V. 

 

Lengua Castellana Comprensión lectora 

- Leer la lectura del Classroom y contestar a las preguntas del 

cuestionario (para nota). 

Gramática: El verbo (II) 

- Leer y subrayar las páginas 155 y 156 del libro y la página 

209 del dossier (lo repasaremos en el meet). 

- Visualizar los siguientes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=fqPvoRRPETg&t=107s 

https://www.youtube.com/watch?v=1UzN3utwf6w&t=144s  

- Hacer los ejercicios 15, 16, 17 y 18 de la página 156 y los 

ejercicios 25 y 26 de la página 159 (podéis consultar también 

la gramática del tema 8 en las páginas 136 y 137 del libro del 

segundo trimestre). 

 

Matemàtiques 

 

- Fer Fitxa 22 pàgina 85 i 86 El nº1 el farem junts al meet 

(feu les multiplicacions i les divisions tal i com les hem 

treballat a classe). 

- Fer Fitxa 12 pàgina 177 i 178 El nº3 el farem junts al meet 

- Fer Fitxa 26 pàgina 237 i 238 El nº1 el farem junts al meet 

 

English 

 

This week we start a new lesson. On Wednesday you’ll have 

the vocabulary and grammar focus in your Classroom, but 

first you have to read the story in your Pupil’s Book pages 40 

and 41: sneeze: esternudar / lock: close / pick up: recollir / 

bang against: llençar contra / glow: brillar / amazed: sorprès. 

Remember you can listen to the audio here: 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?id
curso=147251 

https://www.youtube.com/watch?v=fqPvoRRPETg&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=1UzN3utwf6w&t=144s
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=147251
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=147251
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 The story of the ship Mary Celeste is a real story. Ask your 

parents about it. 

In your papers do ex 1 page 40 and ex 3 page 41. You don’t 

have to send me anything, I’ll will send you the corrections 

next Monday. 

 

Medi Social 

 

- Llegir i subratllar les pàgines 98 i 99 del llibre i la pàgina 

146 del dossier (subtítol: Edat dels metalls). 

- Fer els exercicis 8, 9 i 10 de la pàgina 99 del llibre i els 

exercicis 4, 5 i 6 de la pàgina 147 del dossier. 

- Consultar el material de suport de l’Edat dels metalls del 

Classroom. 

 

Medi Natural 

 

- Fer qüestionari dels ossos al Classroom 

- Llegir pàgina 74 i fer en un full els exercicis nº14 i nº16 

- Estudiar els músculs que surten al llibre   

 

STEM 

 

Busqueu informació sobre George Melies.  

George Melies va gravar moltes pel·lícules i va ser ell qui va 

començar a fer servir efectes especials. 

Després intenteu recrear algun efecte especial dels que heu 

investigat i envieu-me un vídeo fet amb aquest efecte 

especial. 

Recordeu que heu d’escriure l’activitat al Google Site. 

Per a aquesta tasca tindreu 3 setmanes, no patiu! 

Us recomano veure la pel·lícula de: LA INVENCIÓN DE 

HUGO (HBO). 

 

Música 

 

- Escoltar i repassar la cançó “NO ENS 

DESDIBUIXEU” 

https://youtu.be/z5csyfS5B_o 

 

- Entrar al Moodle de l’escola. A Música. Títol: 

CANTATES I TEATRE. Repassar totes les cançons 

que vam preparar a classe. 

(Properament farem una gravació). 

 

 

 

 

https://youtu.be/z5csyfS5B_o
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E.F 

 
TONIFICACIÓ PER A TOTA LA FAMÍLIA: 

Necessitaràs tovallola de platja o estoreta, coixí, tovallola 

petita i aigua. Recorda la intensitat sempre la marques tu. 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/muevete-en-

casa/muevete-casa-fortalecer-gluteos-abductores-espalda-

abdomen/5544549/ 

PILATES IOGA 

Necessitaràs estoreta o tovallola de platja i aigua. 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/muevete-en-casa/muevete-casa-

yoga-pilates/5557024/ 

PER BALLAR I DIVERTIR-SE  

https://www.youtube.com/watch?v=cMA195IGdQI&list=RDULrc

DcQabdA&index=8 12 minuts 

ZUMBA  

https://www.youtube.com/watch?v=hknJdjQONvE12 minuts 

Religió 

 

Classroom- Vídeo . “Somos cáritas, somos personas con 

corazón”. Investigació sobre les tasques que porta a terme 

aquesta ONG cristiana.  

Aprofundiment en la missió que tenim tots els cristians.  

Plàstica -  

Arts & Crafts 

Entrar al Google Classroom d’“Arts & Crafts” i anar a la 

UNIT: Dalí & Surrealism. 

 

- Veure i fer  Activity 2: Surrealism 

- Fer Activity 3: Your creation  

 

Allà, dins de cada activitat, trobaràs les instruccions de les 

dues activitats. 

 

 

 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/muevete-en-casa/muevete-casa-fortalecer-gluteos-abductores-espalda-abdomen/5544549/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/muevete-en-casa/muevete-casa-fortalecer-gluteos-abductores-espalda-abdomen/5544549/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/muevete-en-casa/muevete-casa-fortalecer-gluteos-abductores-espalda-abdomen/5544549/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/muevete-en-casa/muevete-casa-yoga-pilates/5557024/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/muevete-en-casa/muevete-casa-yoga-pilates/5557024/
https://www.youtube.com/watch?v=cMA195IGdQI&list=RDULrcDcQabdA&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=cMA195IGdQI&list=RDULrcDcQabdA&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=hknJdjQONvE

