
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

DILLUNS DE PASQUA. 

 

MENJAR LA MONA! 

 

 
 

 

  

LECTURA  
 
Cavall fort online  
Cada dia fan proposta d’activitat i hi ha 
articles de la revista obert a tothom. 
 

LL. CASTELLANA: 

Notícia de la Setmana. Ho farem per 
escrit.  
Pensa en una notícia positiva, pot ser 
real o inventada. 
Pensa en un títol i explica en un text 
ben presentat: 
- Què ha passat? 
- On ha passat? 
- Qui són els protagonistes de la 

notícia? 
- Quan ha passat? 
 

 
MATEMÀTIQUES: 
Fitxes de Problemes. Reparteix els 
problemes en tres dies (5 cada dia) 
 
 
TIC/ NOVES TECNOLOGIES 
Aquests dies estem fent servir 
ordinadors i tablets. 
Saps escriure un correu electrònic? 
Tens una adreça teva o fas servir la de 
la família? 
On es posa l’adreça? Què és 
ASSUMPTE? Com s’oculten els 
destinataris? Com s’adjunten 
documents? 
 
Fes una prova i escriu-ne un. 
 
 

LECTURA  

MEDI NATURAL: 
Fes un petit hort. 
Busca a casa teva  llavors ( taronja, 
kiwi, pera, poma, maduixa, llenties, 
mongetes, tomàquet, pebrot,...). 
Posa-les enmig d’un tovalló humit i ves 
mirant si germinen.  
Un cop germinades, posa-les en una 
ouera amb terra i ves-les regant perquè 
creixin. 
 
 
MATEMÀTIQUES: 
5 problemes 
 

LLENGUA ANGLESA:               
Aquesta setmana continuarem 
treballant el TO BE en passat simple. 
Mira el pdf adjunt. 

 
 

LECTURA 

MATEMÀTIQUES: 
5 problemes 
  
 
 
MEDI / LLENGUA: 
La foto del dia : 
Ves al següent enllaç: 

https://www.nationalgeograp
hic.com/photography/photo-
of-the-day 
i fes l’explicació de la fotografia del dia. 
Pensa en tot el que explicàvem quan 
ho fèiem a classe: Títol, descripció,  
sentiments... 
Posa-ho per escrit en Català. 

 
 
 
 
EDUCACIÓ FÍSICA : 
Mira el vídeo-tutorial per fer 
exercici: 
https://sites.google.com/view/
ef-a-casa/54 

 

LECTURA  

CATALÀ/ VALORS 
Mira el vídeo 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=5pUmAOTQqCg 
 
Després fes la fitxa. 
 
 
MEDI SOCIAL: 
Crea un núvol de paraules amb  

https://www.nubedepalabras.
es/ 
Busca en el tema 5 de Socials, les 
paraules més importants (20 o més) 
i aprèn a fer un núvol de paraules.  
Quan el tinguis fet, el guardes com 
una imatge i me l’envies per correu. 
 
 
Activitats d’enginy 

 

https://cavallfort.cat/jo-em-quedo-a-casa/
http://blocs.xtec.cat/eiximenis5e/files/2020/04/Problemes1-al-15.docx
https://blocs.xtec.cat/theamazingenglishuniverse/5-jupiter/
http://blocs.xtec.cat/eiximenis5e/files/2020/04/SETMANA-DEL-14-AL-17-DABRIL-CINQUÈ-ANGLÈS.pdf
https://www.nationalgeographic.com/photography/photo-of-the-day
https://www.nationalgeographic.com/photography/photo-of-the-day
https://www.nationalgeographic.com/photography/photo-of-the-day
https://sites.google.com/view/ef-a-casa/54
https://sites.google.com/view/ef-a-casa/54
https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg
https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg
http://blocs.xtec.cat/eiximenis5e/files/2020/04/Cazo-de-Lorenzo.docx
https://www.nubedepalabras.es/
https://www.nubedepalabras.es/
https://www.petitesmentscreatives.com/activitats/

