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5è    FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 4 al 8 DE MAIG DE 2020 

 

 

Sessió d’interioritat “Els meus companys, el meu regal” 

En aquest enllaç podreu escoltar l’àudio per fer la sessió: 
https://drive.google.com/file/d/1bx5iOEPKPXNPk6YdGVmutJHZjya_

RmTk/view?usp=sharing 

 

A continuació teniu l’enllaç per a fer el vostre regal: 
https://drive.google.com/file/d/1NTRkHuLbFviQvs0PUt9n7Eo7nzjKY

aJt/view?usp=sharing 

 

En aquest enllaç podeu veure la sessió escrita: 
https://drive.google.com/file/d/1yKOAWYiJDaJbUJoGOO6e8ID5fCC

2c-hy/view?usp=sharing  

 

Llengua Catalana Classroom: descripció d’un lloc. 

 

Lengua Castellana Ortografía: 

- Visualizar el vídeo del Classroom y leer y subrayar las 

páginas 157 del libro y 211 del dossier. 

- Hacer los ejercicios interactivos del Classroom para 

practicar y los ejercicios 20, 21 y 22 de la página 157 en la 

libreta.  

Taller de lengua: 

- Visualizar el vídeo del Classroom y leer y subrayar la 

página 158 del libro.  

- Hacer los ejercicios 23 y 24 de la página 158 y el ejercicio 

29 de la página 159 en la libreta. 

 

Matemàtiques 

 

Fer fitxa 15 de problemes, pàgina 123 i 124 

Mirar vídeo explicatiu sobre la fitxa 14 (sumar h,min i s): 
https://www.youtube.com/watch?v=u3RnEp5vMvs 

Fer fitxa 14 pàgina 181 i 182 (sumes amb h, min i s) 

Fer fitxa 27 pàgina 239 i 249 (probabilitat) 

(No cal adjuntar foto al Classroom, rebreu les solucions la 

setmana que ve). 

https://drive.google.com/file/d/1bx5iOEPKPXNPk6YdGVmutJHZjya_RmTk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bx5iOEPKPXNPk6YdGVmutJHZjya_RmTk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NTRkHuLbFviQvs0PUt9n7Eo7nzjKYaJt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NTRkHuLbFviQvs0PUt9n7Eo7nzjKYaJt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yKOAWYiJDaJbUJoGOO6e8ID5fCC2c-hy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yKOAWYiJDaJbUJoGOO6e8ID5fCC2c-hy/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=u3RnEp5vMvs
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English 

 

Go to the Classroom and read a ‘comic’ in order to practice 

the grammar in U4. 

 

Pupil’s book: - ex 2 page 36 

                      - ex 1, 2 and 3 page 37 

                      - ex 1 and 3 page 38 

                      - ex 1 and 2 page 39 

Remember you can listen to the audios in this link: 

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

IMPORTANT!! You don’t have to send me anything, I’ll 

will send you the corrections next week. 

 

Medi Social 

 

- Llegir i subratllar les pàgines 100, 101 i 102 del llibre i la 

pàgina 148 del dossier.  

- Fer els exercicis 12 i 13 de la pàgina 102 del llibre i 

exercicis 7 i 8 de la pàgina 149 del dossier. 

- Fer el model d’examen A de la pàgina 151. Adjuntar foto de 

la pàgina amb els exercicis fets al Classroom. 

 

Medi Natural 

 

Fer qüestionari del Classroom sobre els músculs. 

Llegir pàgina 75 i fer exercicis nº20 i 21 i de la pàgina 78 fer 

exercici nº27 en un full de ratlles (no cal adjuntar foto al 

Classroom, rebreu les solucions la setmana que ve). 

 

Música Us toca sessió de gravació. Mínim una cançó de les de la 

cantata. No hi ha màxim. 

Les espero artistes! 

 

E.F 

 

TONIFICACIÓ, KICKBOXING. 

CARDIO, BALLS, REDUEIX VOLUM. 

CAMES, GLUTIS, BRAÇOS, ABDOMINALS. 

PILATES, IOGA, MEDITACIÓ. 

 

Per realitzar tota la família. 

 

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

tovallola de platja, peses (només 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://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=147251
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=147251
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 https://drive.google.com/file/d/15edob1FYhljQ2YtfIxhZGWQrRbX

Bm7MA/view?usp=sharing 

Religió 

 

Classroom 

Ministeris de l’Església. Descobrim quins serveis ofereix 

l’Església a totes les persones. Qui ocupa aquests serveis i 

quina funció tenen. 

Plàstica -  

Arts & Crafts 

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

UNIT: Dalí & Surrealism. 

 

- Fer Activity 4: Optical Illusions 

 

Dins de l’activitat trobaràs les instruccions de la tasca. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/15edob1FYhljQ2YtfIxhZGWQrRbXBm7MA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15edob1FYhljQ2YtfIxhZGWQrRbXBm7MA/view?usp=sharing

