
  
 

TREBALL PER A  5é  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 4 de maig 

MATÈRIA TASCA 

               FESTIU: CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

 

ENTUSIASMAT:   Corrección de las actividades de la semana pasada. 

NATURALS: Correccions deure de naturals pàgines 88 i 89. 

 

Dimarts dia 5 de maig 

MATÈRIA TASCA 

TUTORIA 
9:00 - 9:30 

Ens reunim amb el tutor (molt important que es connecten 
tots) per Hangouts Meet amb aquest enllaç 
https://meet.google.com/aip-wumq-zmd 
i preparem la setmana i solucionem els dubtes. 

AMCO 
9:30 - 10:30 

a. home schooling pàginas 198 y 207: practicar y trabajar las 
palabras. 

b. Reading: 
https://view.genial.ly/5ea0b3c260e2f20daa6beac5 

CASTELLÀ 
11:00 - 12:00 

Fichas de repaso: El sonido “K”  y el sonido “Z” 
 

- Tenéis que hacer dos fichas de repaso de ortografía. 
Podéis imprimir el documento y contestar en él o podéis 
hacer las actividades directamente en la libreta de 
Castellano. 

- Aquí tenéis el enlace del documento: 
FICHAS 5º- El sonido K - Z.pdf 

- Las soluciones para corregir esta actividad  las enviaré la 
próxima semana. 

ART I 
CREATIVITAT 
12:00 - 13:00 

Activitat número 5. El museu ideal Hervé Tullet: Les flors. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1N4i56aanB0xeTlpECJig8tZs21P33vt5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Qp32QW4qG268dOzCV1RlfdQdi0fTaN8/view?usp=sharing
https://meet.google.com/aip-wumq-zmd
https://view.genial.ly/5ea0b3c260e2f20daa6beac5
https://view.genial.ly/5ea0b3c260e2f20daa6beac5
https://view.genial.ly/5ea0b3c260e2f20daa6beac5
https://drive.google.com/file/d/12GdXYsfZQHCFPevQp7kSLTfV2RJcDWHE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1GzJBh1leJxMIfb8SqHa7v1-bLaf4weGX


  
 

Dimecres dia 6 de maig 

MATÈRIA TASCA 

LLEGIM I 
PARLEM DE 

LLIBRES 
9:30 - 10:30 

Heu de llegir el Capítol 13 “Enfadar-se”, i contar-me’l mitjançant 
www.vocaroo.com, a més en l’explicació del capítol heu de 
contar-me també alguna anècdota vostra on heu estat enfadats 
amb algun amic o familiar com la vau solucionar. 

ENTUSIASMAT 
11:00 - 12:00 

- Tenéis un reto para resolver a lo largo de la semana. 
Podéis contestar por el chat privado de Edvoice o por correo 

electrónico. Si ⅚ de una cuerda de 18 cm están dentro de 

una caja, ¿Cuántos centímetros están fuera? (La actividad 
del reto es obligatoria) 

- Sesión del Día 103: sumo fracciones con diferentes 
denominadores. Actividades de las páginas 102 y 103. 

VALENCIÀ 
12:00 - 13:00 

Correccions de les pàgines 190 i 191. 
 

Ens conectem al Meet https://meet.google.com/aip-wumq-zmd i 
expliquem les pàgines 192 i 193. La s sorda. Farem un dictat 
que jo només acabem de realitzar-lo, per EDVOICE vos l’envie 
per a què se’l corregiu i s’avalueu.  
Per últim, realitzareu les activitats 3, 4 i 5 de les pàgines 192 i 
193. 

 

Dijous dia  7 de maig 

MATÈRIA TASCA 

AMCO 
9:30 - 10:30 

Clase online a la que accedemos con el enlace facilitado por 
Guillermo. https://meet.google.com/aip-wumq-zmd 
 
a. Rutina  (dictado de la frase) 
b. Lectura de la pàgina 205 y ejercicios de comprensión 

lectora en la pàgina 206 
c. Feedback de la sesión (y corrección si da tiempo). 

SOCIALS 
11:00 - 12:00 

 

Realitzar, passar a net o acabar el mapa mental d’Espanya i la 
Unió Europea i enviar-lo al correu guillermo@cdstana.com 

ART I 
CREATIVITAT 
12:00 - 13:00 

-Recordeu que heu d’acabar amb la tasca de la creació del rap 
que iniciàreu la setmana passada: No et conformes amb la 
primera versió. Millora-la! Heu d’enviar-me un vídeo.  
  
-Art. Troba les diferències en les obres d’art.  

 

http://www.vocaroo.com/
https://drive.google.com/file/d/1YbWOTHrNI0nL2wmEgowpRnopEzyuHAAp/view?usp=sharing
https://meet.google.com/aip-wumq-zmd
https://meet.google.com/aip-wumq-zmd
mailto:guillermo@cdstana.com
https://view.genial.ly/5e9489f0b655a60d71cd6927/learning-experience-challenges-visita-al-museu


  
 

Divendres dia 8 de maig 

MATÈRIA TASCA 

CASTELLÀ 
9:30 - 10:30 

Libro de texto “El mundo de David” (Páginas 220 y 221) 

- Leer el texto y hacer los ejercicios 2, 4 y 5 (página 222) 

- Las soluciones para corregir estos ejercicios las enviaré la 
próxima semana. 

ENTUSIASMAT 

11:00 - 12:00 

Sesión del Día 104: resto fracciones con denominadores. 
diferentes. Actividades de las páginas 106 y 107. (Esta sesión 
se envía obligatoriamente). 

TUTORIA 
12:00 - 13:00 

Entrem a Hangouts Meet i analitzem com ha anat la setmana. 

https://meet.google.com/aip-wumq-zmd 

Farem 4 torns de 15 minuts per poder parlar de manera més 

concreta amb vosaltres. 

12:00 a 12:15 María Blanco, Adrián, Iván, Ángela i Ferran Faus 

12:15 a 12:30 Enric, David Gisbert, Alexandra, Pau i Sonia 

12:30 a 12:45 David Martínez, David Mascarell, Carles, Pepe, 

Alexandru i Júlia 

12:45 a 13:00 Israel, Xavi, Ferran Ribes, Alexandre, Arnau i 

Maria Sigalat. 

 

 

TOTS ELS DIES FARAN ½ HORA DE LECTURA DIÀRIA ALTERNANT ELS TRES 
IDIOMES.  

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT EDVOICE I AL 

MEU CORREU   guillermo@cdstana.com 

Salutacions i molts ànims!! 

 

https://meet.google.com/aip-wumq-zmd
mailto:guillermo@cdstana.com

