
Hola, nenes i nens de 5è! 

Esperem  que vosaltres i les vostres famílies estigueu bé. Ja queda menys per 

retrobar-nos. 

Com ja sabeu aquesta setmana celebrem un dia molt especial. No podem sortir al 

carrer, passejar per les paradetes de llibres o comprar roses però ho podem celebrar 

des de casa. Podeu aprofitar les propostes que us fem per recuperar llibres de quan 

éreu petits i rellegir-los, fer les vostres pròpies roses i regalar-les al pare o la mare. 

Una abraçada. 

Santiago, Mireia i Ana 

 

 

 

En aquest apartat trobareu dos propostes. 

A) Fent memòria de quan jo era petita i del que m´agradava llegir he trobat aquest 

llibre “La simitarra de 

plata”. És tracta d´un 

llibre d´aventures on 

els protagonistes sou 

el teu amic Jon i tu. Els 

dos viviu a l´illa de Maui 

i esteu decidits a trobar 

la simitarra de plata 

que té poders màgics. 

  El que més 

m´agradava d´aquest llibre era que tu eres el protagonista, podies decidir quin era el 

camí que volies seguir entre diferents opcions que el llibre t´oferia. Mai no sabies com 

anava a acabar la història. I aquesta sensació era molt emocionant!! 

 

 

FELIÇ SANT JORDI! 



El que us proposem és el següent: 

1r  Penseu quin és el vostre llibre preferit, d´ara o de quan éreu petits. 

2n Expliqueu breument de què tracta i per què us agrada, com jo he fet. 

3r Creeu la vostra rosa de Sant Jordi (Cadascú que faci la seva pròpia versió. Podeu 

trobar propostes que us orientin a internet). Feu una fotografia del llibre, la rosa i la 

ressenya que heu escrit i ens la envieu.  

Ens agradaria molt conèixer quin és el vostre llibre/còmic predilecte. Aquest és el nou 

correu per a 5è. csuperior5epaudelclos@gmail.com  

B) Com ja sabeu, d´una mateixa història sempre hi ha més d´una versió, doncs aquí 

us ensenyem què passa amb el Drac i Sant Jordi just després de finalitzar la 

llegenda que tothom coneix. Seguiu l´enllaç si voleu assabentar-vos de la seva 

visió. 

https://drive.google.com/file/d/1IwNlELVmDhgjTFLv2FSrO-j30-

i0x88w/view?usp=sharing 

Un cop heu llegit la història us demanem  que inventeu una nova història de Sant Jordi 

on el protagonista sigui el drac Yué Liang Yú, que com ja sabeu és un drac amb un 

caràcter molt afable. Quin paper tindria aquest drac en la vostra història? Seria amic 

de Sant Jordi o per contra ho seria de la Princesa? Què passaria amb el poble? 

La llegenda l´heu d´escriure en el vostre quadern amb un màxim de 20 línies i un 

mínim de 15, aproximadament. Podeu fer un dibuix del drac Yué Liang Yú. Com us 

l´imagineu? 
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Recomanacions: 

- Abans de començar a escriure penseu quins són els vostres protagonistes, com 

seran, on es desenvoluparà la història... Podeu agafar un full en brut per anotar 

algunes idees i organitzar-les. 

- Tan bon punt hem començat a escriure hem d´anar rellegint per comprovar que 

el que estem escrivint té sentit(plantejament, nus i desenllaç), vigileu els signes 

ortogràfics (punts, comes, exclamacions...)  i les faltes d´ortografia. 

Ja sabeu que és millor llegir en veu alta el que hem escrit. Així sabrem si  el 

missatge que volem transmetre queda clar. 

 

 

 

Un polígon és una figura plana, tancada, formada per línies, que són els 

seus costats. El quadrat, el triangle, són exemples de polígons. L’interior de 

la figura és la seva àrea, o superfície. Es mesura comptant quants 

quadradets (d’1 centímetre, per exemple) hi caben. En aquest cas 

s’anomenen centímetres quadrats ( cm2 ) 

Un poliedre és una figura amb volum, tancada, formada per polígons, que 

són les seves cares. El cub, la piràmide, són exemples de poliedres. L’interior 

del polígon és el seu volum. Es mesura comptant quants cubs (d’1 

centímetre, per exemple) hi caben. En aquest cas s’anomenen centímetres 

cúbics (cm3  ) 

Imprimeix i construeix el cub que hi ha a continuació. Si no tens impressora, 

dibuixa’l en un full. Cada quadradet petit representa 1 cm. Les pestanyes 

grises poden ser de qualsevol mida. 

 

 

 

 

 

Una mica de MATES! 



A continuació, respon: 

Quant mesura d’alt?   Quant mesura d’ample?   Quant 

mesura de fons?   

Quina és la superfície d’una cara (quants centímetres quadrats mesura cada 

quadrat)?   

Quina és la superfície de tot el cub (quants centímetres quadrats mesuren 

entre tots els quadrats)?   

Quin és el seu volum (quants centímetres cúbics cabrien dins)?   

*Si ho necessites pots consultar aquests vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=1oKeevDSkhk   
https://www.youtube.com/watch?v=-65RnPKnDPA   
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Aquesta setmana no farem una classe d'anglès com les de sempre, us he preparat un 

escape room. Què és un escape room? Doncs és una activitat on haureu de descobrir 

la clau secreta per poder sortir vosaltres, o en aquest cas, la princesa, presonera per 

un drac una mica especial.  

Trobareu pistes amagades per la pantalla, i proves que haureu de superar, a cada 

prova, se us donarà un número que forma part del codi secret per salvar la princesa. 

Si us costa una mica trobar les pistes i llocs secrets teniu un petit botonet d'ajuda a la 

part dreta de la pantalla, que us servirà per veure més o menys els llocs on estan 

amagades les pistes. 

NO FEU TRAMPA! Primer ho heu d'intentar sense ajuda! 

Està en anglès, i hi podeu jugar en família!  

ESCAPE ROOM:  

https://view.genial.ly/5e9822af37cbd20d78d58674/game-saint-georges-escape-room 

Seguiu les instruccions i quan acabeu, podeu escriure un comentari sobre si us ha 

agradat o no al padlet, un mur virtual, on escriviu el vostre nom i sabré si us ha agradat 

o no, si l'heu trobat difícil... Només cal que cliqueu al símbol + per 

escriure.https://padlet.com/mbenaige/iynejxa8xu21hagx 

 

Come on! 
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