
TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES 
ALUMNES 

 
SETMANA DEL 4 AL 8 DE MAIG 
 

 
En el següent enllaç podreu veure les fotos de l’activitat de plàstica de 
l’Eyebombing. Heu sigut uns bons artistes practicant amb aquesta forma d’art 
urbà!  
https://photos.app.goo.gl/s1TgTR4kXHG3GfGs6 
 
En aquest altre teniu les fotografies, que ens heu enviat aquesta setmana.No 
oblideu d’anar-les fent arribar al correu de les tutores. Animeu-vos!!! 
 
https://photos.app.goo.gl/gGsyJTmTCkzPpMVN7 
 
CATALÀ 
Aquesta setmana us proposem FER UN CARTELL. 

https://edumet.cat/areatac/p_coronavirus/fitxers/1OAT_-sDFTu24OEB8qBDdpmIU9
mveWUCC6OF46uMpVUQ/documents/a_les_vostres_mans.pdf 

Abans de començar consulteu primer aquesta web. Dona pautes que cal tenir en 
compte. 

http://www.xtec.cat/~jaumedes/1/informatiu/cartell.pdf 

T’animem a què ens facis arribar fotografies de com t’ha quedat el teu cartell. 

ORTOGRAFIA /R/ FORTA I FEBLE 

https://clic.xtec.cat/projects/aventura/nivell1/07ci/jclic.js/index.html 

Per llegir i que gaudiu us deixem un altre número de la revista CAVALL FORT. 

https://www.iquiosc.cat/visor/edicio/35525 

 
CASTELLANO 
Comprensión lectora. Lee atentamente la lectura. 

https://drive.google.com/file/d/19UCECLi1EyFE7prXKmMSkXsateuGRQco/view?usp
=sharing 
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Responde las preguntas de Comprensión. Debes elegir el enlace de tu nivel. 
Cuando termines ENVIA, llegará a tu maestra de Lengua Castellana. 

5A https://forms.gle/VmDAu6XZ4dg8Pd7Q7 

5B https://forms.gle/A2tSdKmokejpQbrY6 

5C https://forms.gle/xupmfeXq9stWiEHA6 

MATEMÀTIQUES 

Per aquesta setmana, de matemàtiques, us deixem un altre enllaç que , igual que la 
setmana passada, us portarà cap a un petit dossier per treballar les fraccions. 

https://text-lagalera.cat/interact/public/ITINERARIS/mostres/IT5M21/index.html#p=12 

 

MEDI 
Aquesta setmana farem un repàs del tema de l’aigua que ja vam treballar a classe. 
Per fer-ho cliqueu en els següents enllaços. Aquestes són activitats que 
s’autocorregeixen. 

Estats de l’aigua 
http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/5ecompleta/medi/Unitat03/NT5NG
03AC01/index.html 

cicle de l’aigua 
http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/5ecompleta/medi/Unitat03/NT5NG
03AC02/index.html 

el recorregut d’un riu 
http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/5ecompleta/medi/Unitat03/NT5NG
03AC03/index.html 

http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/5ecompleta/medi/Unitat03/NT5NG
03AC04/index.html 

Rius de Catalunya 
http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/5ecompleta/medi/Unitat03/NT5NG
03AC06/index.html 

Rius d’Espanya 
http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/5ecompleta/medi/Unitat03/NT5NG
03AC08/index.html 

Aigües superficials i subterrànies 
http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/5ecompleta/medi/Unitat03/NT5NG
03AC09/index.html 
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La costa 
http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/5ecompleta/medi/Unitat03/NT5NG
03AC10/index.html 

 
 
 
 
 
LLENGUA ANGLESA 
 

Reading 2. Read about Lisa and answer the questions.  Check your answers when 
you finish. http://www.english-room.com/reading-pronunciation-exam-for-primary-5/ 

Comparative Adjectives: https://www.youtube.com/watch?v=HqueToxC4d4 

Practice Comparative adjectives. (Check the answers) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(
ESL)/Comparatives/Comparatives_-Comparing_Animals-_pu1087sv 

Talking about Physical Description (hair and eyes): 

 https://www.youtube.com/watch?v=vyXq6uZN1Sk 

  

Look at the Picture and write six sentences describing her (three affirmative and 
three negative. Review unit 1). Send me your sentences, please. 
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PLÀSTICA 
Aquesta setmana continuem amb el Op Art (art optic). Aquest cop fareu un treball 
que serà únicament en blanc i negre. Podeu triar un d’aquest dos exemples per 
fer-lo vosaltres, el que més us agradi. Esperem veure les vostres obres d’art!!! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NZfj81PEn9o 

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

 

 

RELIGIÓ 
Hola nois i noies! Avui aprenem amb la música. Us deixo l’adaptació al català de la 

cançó de Diego Torres. “Color esperanza”.  S’anomena “Color d’esperança” de 

David Busquets i Ju.  

 

Desitjo que us agradi, ja em direu com us sentiu al cantar-la.  

 

Aquí teniu l’enllaç per poder-la cantar: 

● https://www.youtube.com/watch?v=GLLI0rX7RkU 

 

Us deixo també la lletra: 

 

 “Color d’esperança”  

Sé què hi ha en els teus ulls tan sols en mirar, 

que estàs cansat de rodar i rodar 

i caminar fent voltes sempre al mateix lloc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NZfj81PEn9o
https://www.youtube.com/watch?v=KnZQYXPJnXU
https://www.youtube.com/watch?v=GLLI0rX7RkU


Sé que les finestres es poden obrir; 

canviar aquest aire depèn sols de tu. 

 

T'ajudarà, que val la pena un cop més. 

Saber que, si es lluita, voler és poder. 

 

Treure's les pors ara, llençar-les a fora. 

Pintar-se la cara color d'esperança, 

temptar el futur amb el cor ben obert. 

 

És millor ara perdre's que mai embarcar, 

millor temptar-se a deixar d'intentar, 

tot i que veus que no és gens fàcil començar. 

 

Sé que allò impossible es pot aconseguir, 

que la tristesa també fugirà. 

 

I així serà la vida: canvia i canviarà. 

Sentiràs que l'ànima vola 

per cantar un altre cop. 

 

Saber que, si es lluita, voler és poder. 

Treure's les pors ara, llençar-les a fora. 

Pintar-se la cara color d'esperança, 

temptar el futur amb el cor ben obert. 



 

Saber que, si es lluita, voler és poder. 

Treure's les pors ara, llençar-les a fora. 

Pintar-se la cara color d'esperança, 

temptar el futur amb el cor ben obert. 

 

Val molt més poder brillar que tan sols buscar veure el sol. 

Saber que, si es lluita, voler es poder… 

Pintar-se la cara color d'esperança, 

temptar el futur amb el cor ben obert. 

Saber que, si es lluita, voler és poder. 

Treure's les pors ara, llençar-les a fora, 

pintar-se la cara color d'esperança, 

temptar el futur amb el cor ben obert. 
 

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 

 

MÚSICA 
Realitzar les activitats que es proposen: 

https://aprendomusica.com/const2/17ritmo4compases1/ritmo4compases1.html 

https://aprendomusica.com/const2/29dictadoritmico2/dictadoritmico2.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/const2ca/07huahuanaca/huahuanaca.html 
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ADAPTACIONS DE 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. 
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. 

mailto:mireiacomtes2020@gmail.com


- 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: 

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

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


 JOCS DE LECTURA  

 PICA LLETRES 

  ELS NOMS DELS ANIMALS EN CATALÀ 

Saps llegir 1 

 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://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 

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

https://www.tablasdemultiplicar.com/ 

 

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

http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/colegio/maquina.html
http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/escenaris/index.html
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 

 


