
  
 

TREBALL PER A  5é  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 23 de març 

MATÈRIA TASCA 

TUTORIA 

Parlem amb el tutor: Planifiquem setmana i acabem aquelles 
activitats o aclarim els dubtes que no hagen entès.  
guillermo@cdstana.com o mitjançant EDVOICE (Xats 
individuals) 
Adjunt els dos enllaços als quals heu de fer clic per accedir a 
les correccions de: 
Correccions del deure de Socials setmana passada. 
 
Correccions del deure de Valencià setmana passada. 
 

ENTUSIASMAT Sesión DÍA 87: Hago funciones y gráficas (páginas 52 y 53)  

NATURALS Lectura de les pàgines 76, 78, 79, 80, 81 del llibre de naturals 

 

Dimarts dia 24 de març 

MATÈRIA TASCA 

AMCO 

a. a.Corregir trabajo semana anterior: 
correció amco setmana primera 

b. Repasar la rutina. Recordemos que las dos primeras 
preguntas son muy importantes, ya que serán el examen 
oral. 

c. Hacer el Homeschooling de la unidad 4 así como valorarlo 
y firmarlo al final del tema. 

d. Ejercicio de  vocabulario y gramática de las páginas 159 
(escribe y contesta 5 Wh questions (When, Why, Who, 
What, Where, How) sobre dos profesiones distintas a las 
del otro día,176 

e. Ejercicio de comprensión lectora de la página 166 
(relacionada con la lectura del tema). 

CASTELLÀ 

- Expresión escrita - Lista de diez palabras (fotocopia 
entregada) 
Enlace ficha fotocopiada - Lista de diez palabras: 
Expresión escrita 2 – 5º de primaria.docx 

  
- Enlace: Corrección ejercicios semana anterior  

Correcció Castella 5- 1ª setmana (16 al 18 març) 
 

ART I 
CREATIVITAT 

- Seguiu les instruccions per a la següent activitat:  
Diorama de Van Gogh. 

- Would you like to know more about Vincent Van Gogh? 
https://youtu.be/GzMkLvPOTrc  

 

mailto:guillermo@cdstana.com
https://drive.google.com/file/d/1GnLly0IHaaMzV52EoelcWWquL_P1Qa3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d7fiU7AboTmhGiX8SHdLby_3D9UO921l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=11znFXYkmGxb7g_TQtwUyzMmtCil7YBJZ
https://drive.google.com/file/d/1osfbT06iTnWzAb_iUeG4Kv2akYh31s-5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HCwJPNY3hHSZ2L6-XOnFB8qLdIAhhL_o?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Vp1Vfcr9Z4AuagrU7p8QXiEy_O9XiwWw
https://youtu.be/GzMkLvPOTrc


  
 

Dimecres, dia 25 de març 

MATÈRIA TASCA 

LLEGIM I 

PARLEM DE 

LLIBRES 

Del llibre de naturals, seguir llegint les pàgines 82, 83, 84, 85 

En acabar, fer un mapa mental sobre els aparts del tema, 

introduint dibuixos que substituisquen els conceptes escrits. 

Enllaç  Exemples mapes mentals. (clica sobre la frase 

subratllada) 

ENTUSIASMAT 
Sesión DÍA 88: uso tasas para hacer predicciones (páginas 55 y 
56 y 57). Juego de cubos ( página 54) 

VALENCIÀ 

Treballem el text instructiu: 

1. Escriure a la vostra llibreta una recepta de cuina, pas a 

pas. ingredients, quantitats…  

2. Heu d’utilitzar connectors que identifiquen ordre (primer 

que res, a continuació, després, segon, també,...per 

últim, per acabar) 

3. Després s’han de gravar posant en pràctica la recepta i 

l’han d’enviar al meu correu i en cas que no puguen, que 

la guarden i en tornar al col·legi l’exposaran. 

4. Les receptes escrites, heu d’enviar-les al meu correu en 

un document word o fotografiant el que ells han escrit a la 

seua llibreta. 

Lletreig. Llistat de paraules per al lletreig. Has d’anar estudiant i 
jugant en casa les paraules per al lletreig de Valencià. 

 

Dijous, dia 26 de març 

MATÈRIA TASCA 

AMCO 

a. Repasar la rutina. Recordemos que las dos primeras 
preguntas son muy importantes, ya que serán el examen 
oral. 

b. Hacer el Home schooling de la unidad 4. 
a. Expresión escrita páginas 180,181,182 (mandar por correo, 

si es posible a paco.morant@cdstana.com ) 

SOCIALS Deure socials: Fitxes de repàs tema 1 

ART I 

CREATIVITAT 

Activitat que es proposarà al facebook per al dia 27. Fer un cor 

verd que penge dels balcons. 

BUSCA: Materials per a fer la teua obra: llençols vells, cartró, 

cartolina, paper per a fer un llenç gran. Sempre de color verd! 

CREA: Un COR VERD, esperança, per a recolzar a qui està 

treballant.  

COMPARTEIX: El dia 27 amb el hashtag:  

#SalgamosAdelanteConArte. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ehc-S67Krm0WFbFwr9jnqbTfILQV9ocn?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1WYjTW9jIQJ0r6Lal3Hn5GhGuYeCsvwHa
mailto:paco.morant@cdstana.com
https://drive.google.com/file/d/1ccYV28I3RIdgj_-ImPdhyemijyKj1wqo/view?usp=sharing


  
 

Divendres, dia 27 de març 

MATÈRIA TASCA 

CASTELLÀ Lectura del libro de lectura en castellano 

ENTUSIASMAT 
Sesión DÍA 89: Cálculo medias (páginas 58 y 59)  
Historia para pensar: “En el planeta Pro-medio(III)” (Págs 60 y 
61) 

TUTOR 

Parlem amb el tutor: Com ha anat la setmana, dubtes o 
activitats que no hagen entès.  
guillermo@cdstana.com o mitjançant EDVOICE (Xats 
individuals) 

 

 

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

RECORDE QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT EDVOICE I AL MEU 

CORREU   guillermo@cdstana.com 

Salutacions i molts ànims!! 

 

mailto:guillermo@cdstana.com
mailto:guillermo@cdstana.com

