
  
 

TREBALL PER A  5é  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 11 de maig 

MATÈRIA TASCA 

TUTORIA 
9:30 - 10:30 

 

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. 

ENTUSIASMAT 

Corrección de las actividades de la semana pasada. 
Reto de esta semana: “Piensa en una forma de expresar 
esta fracción 10/6 como número mixto” Contestar 
obligatoriamente por el chat privado de Edvoice o por correo 
electrónico.   

SOCIALS 
11:00 - 12:00 

 

Iniciem la unitat 2. Temps i clima. 
Llegir les pàgines 32 i 33 i realitzar les activitats 1 i 3 
Llegir les pàgines 34 i 35 i realitzar les activitats 1 i 3 
Les correccions s’enviaran la propera setmana. 
*Molt important: 
Heu de veure les notícies meteorològiques, una vegada per 
dia, durant esta setmana i fer un registre de l’oratge que fa a 
les diferents comunitats autònomes i quin elements aparèixen 
(pluja, borrasca, anticicló, sol, força del vent, temperatures 
màximes i mínimes….) 

 

Dimarts dia 12 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ANGLÈS 
9:30 - 10:30 

a. Home Schooling: pàgines 198, 207 y 217 (hacer también la 
actividad de la 217) 
b. Dedicar 10 minutos a preparar la exposición oral de este 
tema: What can I do to help the environment. Simplemente 
intentar coger ideas, ver dificultades, dudas.. 
c. Gramática de repaso: 
 ejercicio 1 
 ejercicio 2 
 ejercicio 3 

CASTELLÀ 
11:00-12:00 

 

 Corregir los ejercicios de la semana anterior. 

Enlaces para la corrección de los ejercicios. 

Soluciones Ejercicios- El sonido K y  Z.pdf 
Soluciones  ejercicios 2, 4 y 5 (página 222.jpg) 

https://meet.google.com/aip-wumq-zmd
https://drive.google.com/file/d/1VW0KLhPHqOAlVApQLNSVHGKGLcvMVj6k/view?usp=sharing
https://www.really-learn-english.com/simple-past-exercises-es.html#02
https://www.really-learn-english.com/simple-past-exercises-es.html#01
https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/to-be
https://drive.google.com/file/d/13AERd5TxISaDZJ0GbqjGZr7ta75EPA_m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XmzqUC1dfQYvOmi8txCLaDgo8Cep0HlN/view?usp=sharing


  
 

 

 Expresión escrita: “Los dos amigos “ 

 Lee el texto e inventa un final diferente. Solamente has de 
redactar el final de la historia. 

Enlace de esta actividad:   5º- Los dos amigos 

 Podéis imprimir el documento y contestar en él o podéis 
hacer la actividad directamente en la libreta de Castellano. 

 Una vez acabada la actividad la fotografiáis i me la enviáis 
a mi correo alicia@cdstana.com. 

 (Actividad obligatoria) 

ENTUSIASMAT 

Ens conectem al Meet https://meet.google.com/aip-wumq-

zmd per a explicar i sol·lucionar dubtes de la sessió. 

-Sesión del DÍA 105: recuerdo los números mixtos. 
Actividades de la página 108 a la 111. 

 

Dimecres, dia 13 de maig 

MATÈRIA TASCA 

LLEGIM I 

PARLEM DE 

LLIBRES 

9:30 - 10:30 

Heu de llegir el Capítol 14 “Caure malalt”, i contar-me’l 

mitjançant www.vocaroo.com, a més en l’explicació del capítol 

heu de contar-me també alguna enfermetat vostra que vos haja 

donat algun susto o haja estat difícil de passar. 

ART I 

CREATIVITAT 

10:30-11:30 

És hora de crear “L’expo ideal” del nostre amic Hervé Tullet 

a casa! 
  

Ajunteu totes les obres que hem fet d’Hervé Tullet fins ara i 

decoreu una paret, una finestra o presenteu-la d’una forma 

creativa.  
  

Si heu fet algun treball artístic més, li podeu dedicar un espai 

també. 
  

Amb un parell de fulls blancs poseu-li un títol “L’expo ideal de 

nom de l’alumne”.  

  

Com als museus, podeu posar una etiqueta a cada obra vostra 

detallant el nom, l’autor i la data, com es fa als museus.  

Quan ho tingueu tot preparat, teniu dos opcions, fer una foto de 

la vostra exposició o bé presentar-la en un xicotet vídeo (1-2 

min) i enviar-la.  
  

Ací teniu algunes exposicions d’alumnes de tot el món que han 

fet també el mateix treball que vosaltres!.    EXPO IDEAL 

mailto:alicia@cdstana.com
https://meet.google.com/aip-wumq-zmd
https://meet.google.com/aip-wumq-zmd
http://www.vocaroo.com/
https://drive.google.com/open?id=1lPBt0SWYfslYAtJBBJ-M5MuwUSyzruG0


  
 

VALENCIÀ 

12:00 - 13:00 

Ens conectem al Meet https://meet.google.com/aip-wumq-zmd 

i expliquem les pàgines 193. La coma i els dos punts. després, 

realitzareu les activitats 8 i 9 de la pàgina 193 i en els últims 10 

minuts les corregirem. 

 

 

Dijous, dia 14 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ANGLÈS 

9:30 - 10:30 

Nos conectamos al Meet https://meet.google.com/aip-wumq-

zmd 
 

a. Dudas, pasar lista de trabajos no entregados... 
b. Rutina 
c. Gramática:  enlace (ver ejemplos y explicar dudas de 

comparativos y superlativos) 
d. Expresión escrita: pàgina 201 (explicar la actividad para 

hacerla el martes siguiente). 
e. Expresión oral: preparación de la prueba oral de este tema. 

Socials  

11:00 - 12:00 

Ens conectem al Meet https://meet.google.com/aip-wumq-zmd 

i vos presentaré exemples de mapes de l'oratge i explicaré en 

què consisteix el proper projecte de socials i què és el que 

vosaltres haureu de fer, 

Art i creativitat 

12-13 

Hui tenim sessió de cinema amb CURTMETRATGES. El 

cinema és el SETÈ ART! 

1- Un curtmetratge per a reflexionar quan important és ajudar 

als altres: https://youtu.be/DR5c7Jybf6c 

2- El vendedor de humo: https://youtu.be/dwWqMgddes4  

 

Divendres, dia 15 de maig 

MATÈRIA TASCA 

CASTELLÀ 
09:30-10:30 

 Hoy vamos a leer cuentos en castellano. 

 Lee los tres primeros cuentos de este libro “Cuentos para 
quedarse en casa” de Eloy Moreno. 

 Sus títulos son: 
❖ La pulsera. 

❖ La rosa y el sapo. 

❖ Las entradas del circo. 

 Cuentos para quedarse en casa- Eloy Moreno.pdf 

Espero que os gusten como me han gustado a mí. 

https://meet.google.com/aip-wumq-zmd
https://meet.google.com/aip-wumq-zmd
https://meet.google.com/aip-wumq-zmd
https://ws.amco.me/school#4
https://meet.google.com/aip-wumq-zmd
https://youtu.be/DR5c7Jybf6c
https://youtu.be/DR5c7Jybf6c
https://youtu.be/dwWqMgddes4
https://youtu.be/dwWqMgddes4
https://drive.google.com/file/d/1xz5cNxeacdX7rHUoRcCv5F2oHLLjF2pv/view?usp=sharing


  
 

ENTUSIASMAT 
Sesión del DÍA 107: sumo y resto números mixtos. Actividades 
de la página 114 a la 115 

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

