
TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 
ALUMNES 

 
Setmana del 27 a l’1 de Maig 

 
A partir d’aquesta setmana, deixarem a l’encapçalament de les                 
activitats un enllaç amb les fotografies que ens heu anat fent                     
arribat amb el retorn de les tasques. Aquestes, com veureu, són                     
fotografies en què sortiu vosaltres! 
https://photos.app.goo.gl/poYB3qHSdxyoLwVY8 
 

CATALÀ 
Aquesta setmana treballarem la DESCRIPCIÓ. 

https://text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/mostres/IT5L13/index.html#
p=1 

Podeu enviar-nos en un document WORD l’activitat de l’autoretrat (8) . La resta 
les podeu fer en un full, si ho desitgeu. 

Per si voleu practicar més sobre els diftongs 

http://enxaneta.info/activitats/diftongs/5 

 

CASTELLÀ 
Repasamos el uso de g/j 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41701419/helvia/aula/archi
vos/repositorio//0/18/html/Lenguatic/Italica/lim/Uso_de_G_J/J_G.html 

Dictado 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5430318-dictado_g_y_j.html 
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EXPRESSIÓ ORAL 
Aquesta és una activitat de l’àmbit lingüístic, però no l’hem inclòs dins de cap 
llengua en concret perquè volem que feu aquesta tasca en la llengua que 
vosaltres vulgueu, la vostra llengua materna, la que parleu a casa amb els 
vostres familiars... amb la que us sentiu més còmodes. Encara que potser hi 
ha alguna llengua que no tots comprendrem, és molt ric escoltar la diversitat 
de llengües que hi ha en la nostra societat i en una escola tant rica 
culturalment com la nostra. 

El que farem és un doblatge. Si si, com ho sentiu, ficarem veu a uns 
personatges! 

A continuació teniu un video en que us expliquem com fer-ho!! Animeu-vos, 
que volem rebre les vostres pel·lícules doblades amb la vostra veu. 

https://drive.google.com/file/d/1vHVvuUXgJsk-0SpvVHJXqmv8rI_G5Dno/view?
usp=sharing 

Al final del video també us expliquem com ens heu d’enviar aquesta tasca. 

 

MATEMÀTIQUES  
Aquesta setmana us proposem aquest petit dossier amb alguns exercicis.  
 
https://text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/mostres/IT5M04/index.html
#p=12 
 
 

MEDI 
Aquesta setmana us proposem una activitat que va relaciona amb com canvia 
el medi, en concret l’adaptació dels animals al medi, quan els humans vivim 
una situació diferent com és el confinament.  
 
Per fer aquesta activitat primer de tot us heu de llegir el següent article: 
 
https://drive.google.com/file/d/1NQ3DRrCRtiBQGx1vZqkd2b8MJ5BtDQWJ/view
?usp=sharing 
 
Després haureu de contestar unes preguntes relacionades amb el que heu 
llegit. Per fer-ho haureu d’entrar en l’enllaç de la vostra classe per accedir al 
qüestionari. Els tres enllaços porten a la mateixa activitat, però ho fem separat 
per classes, perquè d’aquestes preguntes, les tutores rebrem les respostes. Si 
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si, com ho sentiu, no caldrà que ens envieu res. Directament nosaltres ho 
rebrem. Així doncs, cliqueu en l’enllaç de la vostra classe i contesteu les 
preguntes! 
 
5A: https://forms.gle/VcaYywWXUoCzdsPy5 
5B: https://forms.gle/9irZJgc5STAWCHZB6 
5C: https://forms.gle/ZqHyqnzUPYx7hces5 
 
 
 
PLÀSTICA 
 
Us endinsem a la tècnica de dibuix anomenada Op Art ( Art òptic ) és un estil 
d’art abstracte que utilitza la geometria i les combinacions de colors per 
aconseguir impressionants efectes visuals. Sols utilitzant línies rectes, 
paral.leles.. 
Com que sabem que sou uns artistes, us proposem fer algunes reproduccions 
d’aquests dibuixos tan plens de màgia. 
Per Youtube podreu veure molts tutorials i exemples. De ben segur que 
passareu una bona estona entretinguts. No dubteu de fer-nos arribar les 
vostres obres d’art. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9DW4wg2DdwU 
 
 
 
ANGLÈS 
 

Reading 1. Read about Emily and answer the questions.  Check your answers when 
you finish. http://www.english-room.com/reading-pronunciation-exam-for-primary-5/ 

Adverbs of frequency: https://www.youtube.com/watch?v=qG0N1TMtyDw 

How often? (Questions). https://www.youtube.com/watch?v=Z-cYBbRAitE 

Practice adverbs of frequency. (When you finish send the answers to my email.) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(
ESL)/Adverbs_of_frequency/Adverbs_of_Frequency_vn5447bh 

Action verbs vocabulary: https://www.youtube.com/watch?v=jOx8sGmKyIE 
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RELIGIÓ 
Hola noies i nois! Com esteu? Espero que molt bé! Tinc moltes ganes de tornar-vos 

a veure!  

L’amistat és un dels tresors més grans que tenim. Llegiu aquesta història titulada “La 

sorra i la pedra” i després penseu si l’amistat i el perdó tenen alguna relació.  

 

“LA HISTÒRIA DE LA SORRA I LA PEDRA” 

 

Dos amics viatjaven pel desert i van començar a discutir. 

Tan fort discutiren que, en un moment determinat, un d’ells, ofès, li va clavar una 

bufetada a l’altre. 

En aquell moment, i sense dir res, el que havia rebut la bufetada va escriure a la 

sorra: 

“Avui, el meu millor amic m’ha clavat una bufetada”. 

Van continuar caminant molta estona sense dir-se res.  Finalment, van arribar a un 

oasi ple d’arbres, fruites per menjar i, el més important, aigua. 

El que havia estat bufetejat s’hi tirà de cap sense adonar-se que el llac era més fons 

del que s’imaginava, no sabia nedar i va començar a ofegar-se. 

El seu amic, només veure’l, s’hi tirà de cap sense pensar-s’ho dues vegades i el va 

salvar. L’amic que havia estat salvat, quan es va recuperar, amb una navalla, va 

gravar en una roca: 

“Avui, el meu millor m’ha salvat la vida. 

Intrigat, l’amic li va preguntar: 

– Per què, quan t’he bufetejat, ho has escrit a la sorra i, ara, ho escrius en una roca? 

Somrient, l’altre li va contestar: 

– Quan un amic ens ofèn, hem d’escriure el record a la sorra perquè el vent se 

l’endugui i puguem perdonar ràpidament. Però quan un amic es juga la vida per 

nosaltres, ens recolza, o ens dóna ales, hem de gravar el record a la pedra de la 

memòria, al cor, on cap vent del món no pugui esborrar-lo. 

Conte popular àrab 

 
 

 



Preguntes per reflexionar: 

 

● Quins records agradables voldríeu que quedessin gravats per sempre en la 

memòria del vostre cor?  

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Aprèn a escriure sobre la sorra les teves ferides i a gravar sobre la roca les 

teves alegries. 

Diuen que tardem un minut en conèixer una persona especial, una hora en 

apreciar-la i un dia per a estimar-la, però tota una vida per a oblidar-la. 

JESÚS ENS ENSENYA A PERDONAR SEMPRE 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 
Aquesta setmana treballarem el voleibol, tenint en compte les limitacions que tenim            
en algunes cases, referent a l'espai, el material i el nombre de jugadors/es. Primer de               
tot, seria aconsellable que practiqueu amb un globus, ja que el seu moviment és més               
lent que una pilota normal. En aquests enllaços trobareu exercicis per practicar            
individualment, en parelles i en petit grup, per exemple jugant a voleibol asseguts. 
Exercicis per practicar amb els globus: 
https://www.youtube.com/watch?v=QPNXH8pnv4M 
https://www.youtube.com/watch?v=7bk9Vw1i7HY 
https://www.youtube.com/watch?v=6pDcyU5kwpw 

https://www.youtube.com/watch?v=QPNXH8pnv4M
https://www.youtube.com/watch?v=7bk9Vw1i7HY
https://www.youtube.com/watch?v=6pDcyU5kwpw


https://www.youtube.com/watch?v=F9xvDD6RCto 
  
Si teniu alguna pilota en condicions que pugui fer la funció de pilota de voleibol,               
podeu practicar aquests exercicis per aprendre diferents tocs propis d'aquest esport. 
Exercicis per practicar el toc de dits: 
https://voleyporelmundo.com/2019/01/30/voley_en_casa/ 
  
Exercicis per practicar el toc d'avantbraç i el servei: 
https://voleyporelmundo.com/2020/04/01/voleibol-en-casa-espacios-pequenos/ 
https://voleyporelmundo.com/2020/04/08/voleibol-en-casa-2-entrenar-con-la-pared/ 
  
Finalment, recordar que és aconsellable que després d'alguna activitat física          
realitzem la fase de tornada a la calma, per exemple amb estiraments, sempre             
centrats en aquells músculs que hem treballat més. En aquests enllaços teniu alguns             
exemples: 
http://www.xtec.cat/~rnietom/mod6/esports/condicio%20fisica/estiraments.htm 
http://www.escolajaume.com/sites/default/files/ESTIRAMENTS.pdf 
Qui vulgui, em pot enviar al meu correu (esterefcomtes2020@gmail.com) fotos o           
gravacions fent els exercicis, imatges d'algun moment divertit, etc. Passeu-ho molt           
bé! 

 

MÚSICA 
Realitzar les activitats que es proposen: 
 

https://aprendomusica.com/const2/03atrapanotas/atrapanotas.html 

https://aprendomusica.com/const2/30dictadoritmico1/dictadoritmico1.html 

https://aprendomusica.com/const2/42entrenritmo1/game.html 

 

ADAPTACIONS DE LLENGUA CATALANA 
HOLA NENS I NENES D’EDUCACIÓ ESPECIAL. 

AQUESTA SETMANA US VOLEM OFERIR UN REPTE DE CATALÀ. 

VOLEM QUE SIGUEU INVESTIGADORS!!!! 
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HO PODEU ANAR REDACTANT TOT A LA LLIBRETA, PODEU UTILITZAR          
DIBUIXOS, IMATGES, ENS HO PODEU ENVIAR AL MAIL DE LA SENYORETA O            
AL DE LA SENYORETA YOLANDA. 

PASSOS A SEGUIR: 

CALDRÀ INVESTIGAR SOBRE: 

 

REPTE 1: INVESTIGUEU ON VA SORGIR EL VIRUS. 

PODEU DIBUIXAR UN MAPA MUNDI I PINTAR EL LLOC. 

 

REPTE 2: ANOTEU A LA LLIBRETA QUÈ PODEM FER PER NO AGAFAR EL             
VIRUS. HO PODEU ACOMPANYAR D'UN DIBUIX. 

 

REPTE 3: ÉS UN VIRUS MOLT VIATGER...PER TANT ANOTEU ELS PAÏSOS           
QUE HAN ESTAT AFECTATS. 

 



REPTE 4: ARA MIREU AQUEST CARTELL I ANOTEU QUÈ ENS POT PASSAR. 

 

REPTE 5: ARA FEU UN DIBUIX DE COM US IMAGINEU EL VIRUS!!! 

IMAGINACIÓ AL PODER.  

SI ALGÚ TÉ GANES EL POT FER AMB MATERIAL...UNA PILOTA, ... 

FINS AVIAT!!!??  

 

 http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html 

  

 http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html 

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html


  

 http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/ortografia_ci/index.htm 

   

http://apliense.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca 

  

 

APPS LLENGUA CATALANA 

JOCS DE LECTURA 

   PICA LLETRES 

 ELS NOMS DELS ANIMALS EN CATALÀ 

Petit lector 1 

http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/ortografia_ci/index.htm
http://apliense.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca


Petites frases 1 

 

  Penjat i Lligat 

 Saps llegir 2 

 ICuadernos Rubio 

 Grafia de les lletres  

Petit Escriptor 2 

ADAPTACIONS DE MATEMÀTIQUES 
http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/escenaris/index.html 

 

 https://www.tablasdemultiplicar.com/ 

https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/penjat-i-lligat/1236
https://toolbox.mobileworldcapital.com/app/penjat-i-lligat/1236
http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/escenaris/index.html
https://www.tablasdemultiplicar.com/


  

https://es.ixl.com/math/ 

 

APPS MATEMÀTIQUES 

 BMATH 

ICuadernos Rubio 

  Aula Itbook 

 Dinosaur Math 

 

https://es.ixl.com/math/

