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5è 
FEINA A FER A CASA 

SETMANA DE L’11 al 15 DE MAIG DE 2020 

 

Llengua Catalana Mirar el Classroom de Català. 

 

Llegir atentament el text: “Per què no puc menjar només 

patates fregides?” 

Contestar les preguntes de comprensió lectora i 

d’expressió escrita. 

 

Lengua Castellana Comprensión lectora: 

 

- Leer con atención la lectura “La Luna roja” del Classroom y 

contestar al cuestionario.  

 

Expresión escrita: 

- Escribir una reseña sobre un libro que hayáis leído o una 

película que hayáis visto durante el confinamiento, siguiendo 

las instrucciones de la página 207 del dossier y el modelo de 

la página 160 del libro y del Classroom (lo comentaremos en 

el Meet). 

 

Matemàtiques 

 

Fer la fitxa 16, pàgines 125 i 126 (el repte matemàtic el farem 

al Meet) 

 

Visionar aquest vídeo abans de fer la Fitxa 15: 

https://www.youtube.com/watch?v=pBU1LydfTqA 

 

Fer la fitxa 15, pàgines 183 i 184 (el repte matemàtic el farem 

al Meet) 

 

Fer la fitxa 28, pàgines 241 i 242 (l’exercici nº1 i el repte 

matemàtic el farem al Meet) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pBU1LydfTqA
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English 

 
Study Grammar and vocabulary focus U4. 

 

Activity Book pages 36, 37 and 38. 

 

Vocabulary Book pages 18 and 19: Sports and leisure (temps 

lliure). Exercise 3:‘glue three pictures of three sports’, it’s not 

necessary! You can draw them! 

 

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

will send you the corrections next week. 

 

Medi Social 

 

- Fer el model d’examen B de la pàgina 152 del dossier. 

Adjuntar una foto de la pàgina amb els exercicis fets a la 

tasca del Classroom. 

 

- Preguntes i respostes Tema 6: pensar i contestar 10 

preguntes sobre el tema seguint les instruccions del 

Classroom (últim dia d’entrega DIVENDRES 15). 

 

Medi Natural 

 

En el següent vídeo trobareu un resum sobre la funció de 

nutrició: 

https://www.youtube.com/watch?v=nj168qvxJzg 

 

En el següent vídeo trobareu un resum sobre el sistema 

digestiu, treballat la setmana passada: 

https://www.youtube.com/watch?v=_bd9QwUMGjU 

 

I aquí en teniu un que ens explica el sistema circulatori, que 

treballarem aquesta setmana: 

https://www.youtube.com/watch?v=-8Lu1E7GNBs 

 

Llegir la pàgina 76 del llibre i fer l’exercici nº23 al full de 

Naturals, i de la pàgina 78 fer l’exercici nº 28 al mateix full. 

 

Recordeu d’anar estudiant el resum que us vaig enviar! 

 

STEM 

 

RECORDATORI: L’activitat de l’efecte especial de Georges 

Melier ha d’estar també explicat al Google Sites. 

 

Última setmana per fer els efectes especials! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nj168qvxJzg
https://www.youtube.com/watch?v=_bd9QwUMGjU
https://www.youtube.com/watch?v=-8Lu1E7GNBs
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Música - Qui encara no ho hagi fet, gravar-se amb una o més cançons 

de la Cantata del “Lleó i el ratolí” i enviar-me-la. 

 

-  Repassar  “NO ENS DESDIBUIXEU” 

 

- Escoltar : “ESCRIUREM” 

https://youtu.be/zo39iWFcr20 

 

E.F 

 
ROBA D’ESPORT TOVALLOLA O ESTORETA, 

AMPOLLA D'AIGUA I MOLTES GANES DE GAUDIR 

DE  LA PRÀCTICA. 

TONIFICACIÓ 

https://www.youtube.com/watch?v=XIeCMhNWFQQ&t=473s 30 

minuts 

https://www.youtube.com/watch?v=rszRaXQPow8  17 minuts 

HI-LOW CARDIO AEROBICS 

https://www.youtube.com/watch?v=uO5OkT6hPok  20 minuts 

STRONG BY ZUMBA 

https://www.youtube.com/watch?v=QRZcZgSgSHI  30 minuts 

Religió 

 

Classroom 

Avaluo el meu aprenentatge i aprenem l’essència de la unitat. 

Acabem el Tema 6. 

Plàstica -  

Arts & Crafts 
CELEBREM EL DIA DE LA FAMÍLIA 

 

Per celebrar el Dia de la família el proper dia 15 de maig, us 

proposo dues activitats plàstiques, de les quals només n’heu 

de triar una. 

Espero que us agradin! 

 
https://drive.google.com/file/d/1ygatcCghRsVDB9i48AtYyMKYD1u5

_r-t/view?usp=sharing   

 

**Qui vulgui pot enviar-me una foto del resultat, però NO ÉS 

OBLIGATORI. 

 

 

https://youtu.be/zo39iWFcr20
https://www.youtube.com/watch?v=XIeCMhNWFQQ&t=473s
https://www.youtube.com/watch?v=rszRaXQPow8
https://www.youtube.com/watch?v=uO5OkT6hPok
https://www.youtube.com/watch?v=QRZcZgSgSHI
https://drive.google.com/file/d/1ygatcCghRsVDB9i48AtYyMKYD1u5_r-t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ygatcCghRsVDB9i48AtYyMKYD1u5_r-t/view?usp=sharing

