
TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 
ALUMNES (del dilluns 4 al divendres 8 maig) 

 
 

Mates: 
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020142439_U32_U1_U101_U2 

Pàgines de la 26 a la 30 i fer la pàgina 37(anotar a la llibreta només les solucions) si algú pot imprimir                      
el quadern que ho faci en el mateix quadern. NOTA: la pàgina 26, continua amb els nombres                 
decimals, que tot i que hem anat dient cosetes d’ells, encara no els hem treballat. Recordo que és                  
una tasca que si no surt  no cal que ho treballeu. Ànims, ho podreu fer!! 

  

Català: 
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020242439_U32_U1_U101_U2 

Pàgines de la 28 a la 33 (anotar a la llibreta només les solucions) si algú pot imprimir el quadern que                     
ho faci en el mateix quadern. 

- Us deixo un enllaç per poder fer dictats auto corregibles en línia, la parla és de català oriental i                    
això pot generar dificultats però no està de menys intentar fer-ne algun de tant en tant. 

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/aspe
ctes-ortografics/ 

  

Castellà: 
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020234243_U32_U1_U101_U2 

Pàgines de la 28 a la 33 (anotar a la llibreta només les solucions) si algú pot imprimir el quadern que                     
ho faci en el mateix quadern. 

  

Medi: 
https://projectes.santillana.cat/projects 

Entrar en aquesta pàgina amb el “Chrome” 

 usuari: santillana 

contrasenya: santillana 

Buscar el projecte de Peça per peça. Les forces i les màquines. 

https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020142439_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020242439_U32_U1_U101_U2
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/aspectes-ortografics/
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/aspectes-ortografics/
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020234243_U32_U1_U101_U2
https://projectes.santillana.cat/projects


-          Visioneu l’apartat: “màquines que funcionen amb energia dels combustibles”. 

- Explica amb les teves paraules, com funciona una màquina que utilitza combustible. És a dir:                
què passa des de que arriba el combustible a la màquina, fins que aquesta es mou. 

-          Quins són els principals problemes dels combustibles fòssils? 

-          Sabries dir-me algunes màquines que funcionin amb combustibles fòssils. 

- Dibuixa o crea (amb paper, cartolina, peces de Lego...) una màquina que funcioni amb               
combustible fòssil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIÓ I FILOSOFIA 
Hola nens i nenes! Avui aprenem amb la música, us he preparat una cançó que 

s’anomena “Colors al vent”, una cançó de la pel.lícula Pocahontas (versió en 

català).  

 

En aquesta cançó, Pocahontas ens parla de respectar i protegir a la natura; també 

ens diu que  cal ser respectuosos i tolerants amb totes les persones. 

 

Aquí teniu l’enllaç per cantar-la: 

● https://www.youtube.com/watch?v=u5Jntb6iBSk 

 

 

 

Us deixo també l’enllaç a la lletra de la cançó: 

https://www.youtube.com/watch?v=u5Jntb6iBSk


● http://marinacuito.blogspot.com/2016/04/colors-al-vent.html 
 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 

Aquesta vegada la Pilar (practicant d'educació física de l'escola) ha volgut crear unes             
tasques per a vosaltres. Esperem que us agradin i les gaudiu al màxim. El retorn el podeu                 
fer al mail de sempre. Moltes gràcies! 

-          Activitat 1. Path to Everest: 

En aquesta activitat es simula una ascensió a l’Everest amb una sèrie de proves i reptes                
que ens portaran fins el cim. Per realitzar alguns dels reptes és necessari tenir connexió a                
Internet. 

Hi ha un total de 8 reptes a realitzar. Cada un coincideix amb una muntanya important.                
Podràs recórrer tots el continents. Pots realitzar els reptes tantes vegades com desitgis. No              
competeixes amb ningú. Intenta superar-te i fer el millor possible. 

Els reptes estan escrits en anglès, ja que a l’escola també és una llengua que es treballa, i                  
en català. 

Per accedir al joc fes clic en el següent enllaç: 

https://view.genial.ly/5ea2ab8ed407580db9f42202/presentation-path-to-everest-cat-eng 

 -          Activitat 2. Efectua el pla d’emergència: 

En aquesta activitat l’alumnat de l’escola Comtes de Torregrossa ha estat escollit per salvar              
el territori català del COVID-19. Per poder fer-ho has de conèixer a un esportista de cada                
província. Per realitzar alguns dels reptes és necessari tenir connexió a Internet. 

Hi ha un total de 5 reptes a realitzar. Cada un coincideix amb una província, la qual has de                   
salvar del Coronavirus. Hi ha una prova final per salvar Alcarràs i l’escola. Pots realitzar els                
reptes tantes vegades com desitgis. 

No competeixes amb ningú. Intenta superar-te i fer el millor possible. 

Per accedir al joc fes clic en el següent enllaç: 

https://view.genial.ly/5ea324f6ac69a00da5b48f28/presentation-efectua-el-pla-demergencia 

 
 
 

http://marinacuito.blogspot.com/2016/04/colors-al-vent.html
https://view.genial.ly/5ea2ab8ed407580db9f42202/presentation-path-to-everest-cat-eng
https://view.genial.ly/5ea324f6ac69a00da5b48f28/presentation-efectua-el-pla-demergencia


English: 
Hello everyone! 

This week we will continue practicing the Present Simple. I propose some activities where              
you have to choose the correct option to complete the sentence correctly.  

If someone wants to send the activities to my email (martaredondocomtes2020@gmail.com)            
can do it! 

I remind you the rule of the Present Simple. Keep in mind that there are cases where you                  
have to add an -S. (In the affirmative form with HE, SHE, IT) 

 

1. Complete the sentences choosing the correct option. The sentences are affirmative. 

   https://wordwall.net/es/resource/686252/present-simple- 

2. Complete the sentences choosing the correct option. The sentences are negative.  

   https://wordwall.net/es/resource/394093/present-simple-negatives 

3. Complete the sentences choosing the correct option. The sentences are          
interrogative. 

https://wordwall.net/es/resource/922169/engleski-jezik/present-simple-questions 

 

Adaptacions d’anglès: 

La proposta d’aquesta setmana és la de repassar les parts de la cara. Per això               
t’adjuntem dos enllaços que et serviran per refrescar les diverses parts i seguidament             
et proposem dues activitats interactives. 

·         https://youtu.be/3SjyEPhc-Tk 
·         https://youtu.be/lU4MHsiOA60 

mailto:martaredondocomtes2020@gmail.com
https://wordwall.net/es/resource/686252/present-simple-
https://wordwall.net/es/resource/394093/present-simple-negatives
https://wordwall.net/es/resource/922169/engleski-jezik/present-simple-questions
https://youtu.be/3SjyEPhc-Tk
https://youtu.be/3SjyEPhc-Tk
https://youtu.be/lU4MHsiOA60
https://youtu.be/lU4MHsiOA60


· 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Vocabulary/Part
s_of_the_face_rl262483yp 

·  
https://www.abc.net.au/abcforkids/sites/playschool/games/gamebox/?game=29613
98 

 

MÚSICA: 

Realitzar les activitats que es proposen: 

https://aprendomusica.com/const2/27aprendonotas8/aprendonotas8.html 

  

FLAUTA 
 

Podeu realitzar les activitats directament a l’ordinador o amb la vostra flauta. 

https://aprendomusica.com/const2ca/01posicionsflauta/posicionsflauta.html 

https://aprendomusica.com/const2/11whenthesaints/whenthesaints.html 

 

 

ADAPTACIONS LLENGUA CATALANA 

Hola nens i nenes! Des de la classe de la Yolanda i la Mireia aquesta setmana us                 

proposem que practiqueu la lectura i l’escriptura amb aquests enllaços i algunes            

apps pels que teniu mòbils o tauletes. Si voleu enviar-nos alguna fotografia del que              

feu o alguna feineta de les que feu ho podeu fer a les següents adreces:               

yolandacomtes2020@gmail.com o mireiacomtes2020@gmail.com. 

 

AQUESTA SETMANA US VOLEM PROPOSAR 2 NOUS REPTES. 

US ANIMEU??? 
 
1- REPTE: DESPRÉS DE PASSAR SANT JORDI SUPOSEM QUE         
HAUREU LLEGIT MOLTS CONTES. 
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DONCS ARA ÉS EL MOMENT QUE TOTS I TOTES FEU D'ESCRIPTORS. 
 
VOLEM QUE ENS EXPLIQUEU EN FORMA DE CONTE ALGUNA DE LES 
EXPERIÈNCIES QUE HEU VISCUT, ARA QUE HEU POGUT SORTIR AL 
CARRER. 
 
 

 
RECORDEU ELS PASSOS A SEGUIR...TAL COM HO FEM 
SEMPRE. 
1- PENSEM TOTES LES IDEES QUE VOLEU EXPOSAR. 
 
 
QUAN JA HO TINGUEU CLAR...A REDACTAR. 
 
 
RECORDA LES PARTS IMPORTANTS DEL CONTE: 
- TÍTOL 
- PLANTEJAMENT( COM COMENÇA ...ON PASSA, PERSONATGES) 
- NUS ( QUÈ PASSA) 
-DESENLLAÇ ( COM ACABA) 
 
IMPORTANT!!!! 
 
- SEPARA EL TEXT EN PARÀGRAFS. 
- UTILITZA PUNTS I COMES. 
- VIGILA AMB LES MAJÚSCULES. 
- I AL FINAL... 
REVISA BÉ EL TEXT!!!! 
 
ES POT IL·LUSTRAR AMB UN DIBUIX. 
 
2- REPTE 
ARA FAREU DE DISSENYADORS. 
 
 
 
COM JA SABEU HEM DE SORTIR AL CARRER AMB UNA MASCARETA. 
DONCS US PROPOSEM QUE DISSENYEU LA VOSTRA. 
HO PODEU FER UTILITZANT DIFERENTS MATERIALS..PAPER, ROBA, 
CARTOLINA.. 
 



         

I RECORDEU!!!!!! 

 

FINS AVIAT!!!!!!!! 
 

 

 

ENLLAÇOS LLENGUA CATALANA: 

 

http://www.edu365.cat/acollida/confegir/index.htm 

 

 https://clic.xtec.cat/projects/100paraules/jclic.js/index.html 

  

 https://clic.xtec.cat/projects/lletres2/jclic.js/index.html 

http://www.edu365.cat/acollida/confegir/index.htm
https://clic.xtec.cat/projects/100paraules/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/lletres2/jclic.js/index.html


 

https://clic.xtec.cat/projects/inilecso/jclic.js/index.html 

 

https://clic.xtec.cat/projects/concfono/jclic.js/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 

https://clic.xtec.cat/projects/inilecso/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/concfono/jclic.js/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 

  

 https://clic.xtec.cat/users/c5900022/grupsconsonantics/index.html 

 

 

APPS: 

 JOCS DE LECTURA  

 PICA LLETRES 

  ELS NOMS DELS ANIMALS EN CATALÀ 

Saps llegir 1 

http://apliense.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca
https://clic.xtec.cat/users/c5900022/grupsconsonantics/index.html


 Saps llegir 2 

 iCuadernos Rubio 

Grafia de les lletres 

 Petites frases 1 

 Penjat i lligat 

 Llegim 

 Petit lector 

 

ADAPTACIONS MATEMÀTIQUES 

Hola nens i nenes! Des de la classe de la Yolanda i la Mireia aquesta setmana us                 

proposem que practiqueu matemàtiques amb aquests enllaços i algunes apps pels           

que teniu mòbils o tauletes. Si voleu enviar-nos alguna fotografia del que feu o              

alguna feineta de les que feu ho podeu fer a les següents adreces:             

yolandacomtes2020@gmail.com o mireiacomtes2020@gmail.com. 



 http://www.petitaxarxa.cat/games_swf/numeros/index.html 

 Per pràcticar els nombres de l’1 al 10 

https://clic.xtec.cat/projects/jocmates/jclic.js/index.html 

 Per lògica, l’espai-temps i la numeració fins a  10. 

https://www.matematicasonline.es/pequemates/pequemates6/sumas-sin-llevar.htm 

Per pràcticar sumes sense portar. 

 https://www.cokitos.com/restas-en-la-bolera/play/ 

Per pràcticar restes sense portar. 

http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/colegio/maquina.html 

Per pràcticar el càlcul, tu decideixes quines operacions fer. 

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

http://www.petitaxarxa.cat/games_swf/numeros/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/jocmates/jclic.js/index.html
https://www.matematicasonline.es/pequemates/pequemates6/sumas-sin-llevar.htm
https://www.cokitos.com/restas-en-la-bolera/play/
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/colegio/maquina.html
http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/escenaris/index.html


 Numeració fins a 100 i operacions (suma, resta i multiplicacions). 

https://www.tablasdemultiplicar.com/ 

 

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

 Matemàtiques per a tots els cursos, tria les activitats que necessitis. 

APPS: 

 BMATH 

 EMAT 

 iCuadernos Rubio 

Aula Itbook 

Dinosaur Math 

 

 

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


 

 

 

 


