
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

LECTURA  

MATEMÀTIQUES: 
Fitxes de gràfiques de Matemàtiques. 
Si no el podeu imprimir ho feu a la 
llibreta. 

Repàs de les operacions bàsiques, si 
es pot, s'hauria d'anar repassant la 
divisió de dues xifres. 

CATALÀ:  
Ortografia  B-V 

Repàs accentuació 

Poesia. Llibre pàg. 80 i 81. 
Fa uns dies va ser el dia Mundial de la 
poesia i et vaig proposar que 
n'escrivissis una. Com la tens? Me 
l'envies? 

 

  

LECTURA  
 
Cavall fort online  
Cada dia fan proposta d’activitat i hi ha 
articles de la revista obert a tothom. 
 
MEDI NATURAL: 
Si tens el llibre, mira el Tema 7: Les 
plantes. Si no tens el llibre mira per 
internet / llibres de casa. 

Fes el dibuix d'una fulla i les seves 
parts. 

Busca com es poden classificar les 
fulles segons la seva forma. Fes-ne un 
dibuix. 

Fes el dibuix d'una flor i posa el nom a 
les seves parts. 

 LLENGUA CASTELLANA 
Activitats d’ortografia. 
 
 

LECTURA  

LLENGUA ANGLESA segueix les 
indicacions del document adjunt. 

MÚSICA: 
a) LLENGUATGE MUSICAL 
Aprendomusica.com apartat de: 

• Ritme:  dictat rítmic 4  

• Melodia: atrapa les notes  
b) CANÇONER 

• Caramelles.  Aviat serà Setmana 
Santa i per tant, entre altres coses, 
època de Caramelles. Aquí us deixo una 
cançó dedicada a tots aquells que 
canten caramelles i fan que gaudim de 
la cultura popular.  
“Power to the barretina.”  Strombers 
Video-resum de les caramelles de Súria 
(Bages) 
FEINA: Pots penjar al padlet del bloc del 
teu curs una entrada explicant amb 4 
línies què son les caramelles i posant un 
exemple amb un vídeo? 
c) DANSA I MOVIMENT. Vols fer una 
mica de percussió amb gots? 

• Els esclops d'en Pau. Per Pasqua a 
Viladrau és típic que facin aquesta 
dansa-joc. Us hi animeu tota la família? 
Cadascú ha d’agafar un got de plàstic 
dur i us l’heu d’anar passant seguint el 
ritme de la música. 
Video-resum de Viladrau 
Exemple del joc en família 
d) AUDICIÓ I INSTRUMENTS 

• Classifiqueu aquests instruments 
 

LECTURA 

Lectura eficaç : Exercicis per agilitzar i 
reforçar la lectura. 

MATEMÀTIQUES: 
Sumes i restes amb Decimals. Fem 
càlculs de la compra setmanal amb 
catàlegs d’ofertes o/i supermercats 
online. 

Telecangur de 5è. 

 EDUCACIÓ FÍSICA : 
Fer els estiraments del full de 
principi de curs. Podeu mirar: 
http://www.xtec.cat/~rnietom/mod6/
esports/condicio%20fisica/estirame
nts.htm 
 
I posar en moviment el cos amb 
una mica de just dance: 
https://www.youtube.com/watch?v=
kIqNq89a5yM 
 
 
MEDI: 
 
Repassem densitats 

LECTURA  

CATALÀ/ VALORS 
Dictat: Escolta la cançó de David 
Ros LA VIDA ÉS NOSTRA 
Ves parant i fes-la com si fos un dictat. 

Si mires el vídeo veuràs que està 
dedicada a tota la gent que aquests 
dies treballen per a poder aturar l'avanç 
del CORONAVIRUS. 
Posa en una llista tot de paraules 
negatives que aquests dies t'han vingut 
al cap. Al costat escriu els contraris /o 
similars positius, que són els que hem 
de tenir més presents. Per exemple: 
por --- valentia, tristesa --- alegria. 

Escriu un text del que estàs sentint 
aquests dies a casa. Fes servir alguna 
de les paraules anteriors. 
 
Activitats d’enginy 

 

http://blocs.xtec.cat/eiximenis5e/files/2020/03/Matem%C3%A0tiques.pdf
http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/cs01.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/cs02.html
https://cavallfort.cat/jo-em-quedo-a-casa/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/13_elemental_watson/index.html
http://blocs.xtec.cat/eiximenis5e/files/2020/03/SETMANA-DEL-30-DE-MARÇ-AL-3-DABRIL-CINQUÈ-ANGLÈS.pdf
https://aprendomusica.com/ritmo.html
https://aprendomusica.com/const2/17ritmo4compases1/ritmo4compases1.html
https://aprendomusica.com/const2/03atrapanotas/atrapanotas.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=57kalXSQ4ew&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=O5nKIbY5s-w
https://www.youtube.com/watch?v=LedyrfaqdB4
https://www.youtube.com/watch?v=jpZkpQE9EJM
https://www.educaixa.com/microsites/clarinetarium/el_laboratori_instruments_de_vent/
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html
http://blocs.xtec.cat/eiximenis5e/files/2020/03/Decimals.pdf
https://www.cangur.org/telecangur/
http://www.xtec.cat/~rnietom/mod6/esports/condicio%20fisica/estiraments.htm
http://www.xtec.cat/~rnietom/mod6/esports/condicio%20fisica/estiraments.htm
http://www.xtec.cat/~rnietom/mod6/esports/condicio%20fisica/estiraments.htm
https://www.youtube.com/watch?v=kIqNq89a5yM
https://www.youtube.com/watch?v=kIqNq89a5yM
http://blocs.xtec.cat/eiximenis5e/files/2020/03/ActivitatCiències.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=68x3ss7EsY8
https://www.petitesmentscreatives.com/activitats/

