
Coneixement del medi 

 

Comencem el tema 9 “ La salut” 

En aquesta ocasió aquest tema l´anem a dividir en 3 parts. 

1) Llegir amb atenció la primera part del tema de la pàgina 186-191 i triar si les 

afirmacions són vertaderes o falses al qüestionari que trobareu al Moodle d´aquesta 

primera part. Per contestar cada pregunta tindreu un màxim de  2 minuts. Si no 

podeu accedir al moodle, contesteu aquí. 

 V F 

Segons l´OMS (Organització Mundial de la Salut), “la salut és l´estat complet de 

benestar físic, mental i social, i no només l´absència de malalties”. 

  

La malaltia es pot manifestar per mitjà d´uns senyals que anomenem 

característiques, com per exemple, la tos, la febre, el mareig, el dolor, etc. 

  

Les malalties es poden dividir en malalties infeccioses i malalties molt 
infeccioses 

  

Les malalties infeccioses es poden passar per contagi i tenen una curta durada.   

Els microorganismes que causen les malalties infeccioses poden entrar a 

l´organisme  mitjançant una ferida, dutxant-nos, menjant aliments caducats, 

respirant o a través d´una picada d´un insecte. 

  

Per evitar el contagi d´una malaltia infecciosa has de desinfectar les ferides, rentar 

les mans a sovint, rentar els aliments frescos i no caminar descalç per piscines i 

vestidors. 

  

La mala alimentació pot ser una causa de malaltia, per exemple, el sobrepès i 

l´obesitat.  

  

La dieta mediterrània es caracteritza per l´ús d´oli d´oliva, abundància de vegetals, 

consum moderat de carn, peix , productes làctics i abundant consum de 

llaminadures. 

  

2) Llegir amb atenció la segona part del tema de la pàgina 192-195, i igual que en 

l´apartat anterior contestar al segon qüestionari. 

 V F 

Els primers auxilis són totes les tècniques d´assistència a una persona ferida o 

malalta, abans de l´arribada de personal sanitari qualificat. L´objectiu principal dels 

primers auxilis és evitar que la persona ferida o malalta empitjori. 

  

Cal rentar la ferida amb aigua, amb moviments circulars del centre cap a la perifèria, 

sempre amb una gasa. 

  

Per tallar una hemorràgia nasal cal mantenir la persona ferida asseguda i fent 

pressió sobre la punta del nas durant uns 10 minuts. 

  



Si la cremada és lleu, cal fer córrer aigua freda damunt la ferida i no tocar-la. Si no 

s´hi ha fet butllofa es tapa amb gases estèrils. 

  

Una vacuna és un medicament que ens protegeix d´una malaltia greu molt 

contagiosa. Conté els microorganismes que provoquen aquesta malaltia . 

  

La vacuna estimula l´organisme perquè fabriqui glòbuls vermells necessàris per 

combatre-la. 

  

Els antibiòtics només són efectius si la malaltia està produïda per un bacteri.   

Un trasplantament és la substitució d´un òrgan o un teixit (pulmó, ronyó, 

còrnia)malalt per un de sa, fet gràcies a la cirurgia. 

  

 

 

 

3) Com heu llegit al tema hi ha diferents tipus de malalties. Al Moodle trobareu un 

apartat on contestar aquestes preguntes. 

 

Si heu patit una malaltia infecciosa contestareu el BLOC A 

Heu patit alguna malaltia infecciosa?(xarampió, varicel·la...)Pregunteu als pares. 

Quina?  

Quins símptomes té aquesta malaltia? 

Us heu vacunat per previndre alguna malaltia? De quina? 

Sabeu qui és el/la descobridor/a d´aquesta vacuna? 

Si NO heu patit cap malaltia infecciosa contestareu el BLOC B 

Si no heu patit cap malaltia infecciosa contesteu a les següents preguntes. 

Us heu vacunat per previndre alguna malaltia? De quina? 

Quins símptomes té aquesta malaltia? 

Sabeu qui és el/la descobridor/a d´aquesta vacuna? 

 

** Si no contesteu a les vostres preguntes en el MOODLE no podreu llegir les 

respostes dels vostres companys 

 

 

  



Català 

 

La proposta que us fem aquesta setmana és la creació d´un còmic on els 

protagonistes sou vosaltres i la vostra família. En la pàgina 152-153 del 3r quadernet de 

català us fa un resum dels aspectes bàsics d´un còmic. 

Haureu de crear una còmic de 6-8 vinyetes i pujar el fitxer tal i com us hem explicat 

al correu. 

Aspectes que heu de tenir en compte: 

- La història s´ha de desenvolupar a casa vostra. Podeu explicar una anècdota que 

us hagi passat aquests dies, una situació inventada... 

- Penseu el fil conductor abans de començar. La història ha de tenir sentit 

(plantejament, nus i desenllaç) Escriviu prèviament el diàleg que posareu a les 

bafarades. 

- L´ús de diferents tipus de bafarades i onomatopeies. 

- L´ús de majúscules. 

- La lletra ha de ser llegible. 

- Fer ús del signes de puntuació (¿,¡,el punt, la coma) 

- Poseu un títol atractiu pel lector. 

  



Matemàtiques 

Resum de coneixements previs: 

Una fracció és la manera de representar un nombre que no és enter. El denominador (el nombre de 

sota) ens diu en quantes parts l’hem dividit: com més gran sigui, més petites són les parts. El 

numerador (el nombre de dalt) ens diu quantes parts n’agafem: com més gran sigui, més gran és la 

quantitat que agafem. 

Si tenim tres cinquens (      ), vol dir que la unitat (qualsevol cosa que tinguem) l’hem partida en 5 

parts iguals i n´hem agafat 3. Una fracció pot ser més petita que una unitat (      ) quan el numerador 

és més petit que el denominador; igual a una unitat (       ) quan el numerador i el denominador són 

iguals o més gran que una unitat  (        ) quan el numerador és més gran que el denominador. 

FRACCIONS DECIMALS I DECIMALS. 
En lloc de partir en 3 parts (terços) o 5 parts (cinquens), també podem partir en 10 parts (desens), 100 

parts (centens), etc., és a dir, en múltiples de 10. Aquestes fraccions són fraccions decimals. Tres 

desens (       ), dotze centens (        ) , són exemples de fraccions decimals. 

Tres desens són tres dècimes parts, per tant també en podem dir tres dècimes. 

 

 

Un desena és deu vegades més gran que una unitat, una centena és cent vegades més gran. De la 

mateixa manera, una dècima és deu vegades més petita que la unitat, una centèsima és cent vegades 

més petita, i així successivament. 

Tal com has vist en els exercicis de les pàgines 133 a 137, el valor de            és 0’ 03, i 0’047 seria  

De la mateixa manera,         ,            i             tenen el mateix valor. 

Per assegurar-te que recordes bé tot això, fes els exercicis 1, 2, 3, 4 (pàgina 138) 7 i 8 (pàgina 139). 

Trobaràs les solucions més endavant, i podràs comprovar si ho entens i ho fas bé (pot fer-ne més, si 

vols practicar). Aquests exercicis no cal enviar-los 

 

 

 



SOLUCIONS: 

 



 

  



COMPARAR FRACCIONS I DECIMALS 

Els decimals i les fraccions decimals són dues maneres de representar la mateixa quantitat. De fet, una fracció 

representa una divisió que encara no s’ha fet: és el mateix dir       que dividir 1 entre 2 i dir 0’5, però algunes 

fraccions no es poden dividir tan fàcilment: val més dir         que 0’33333333333333....  

Amb les fraccions decimals, això no passa, i el resultat sempre és exacte, perquè dividim per 1 (amb més o 

menys zeros). Així doncs, podem comparar fraccions entre elles, o decimals entre ells, però també podem 

comparar decimals i fraccions. 

A la pàgina 143, l’exercici 1 compara decimals i fraccions decimals en una mateixa barra numèrica: els valors 

coincideixen. A l’exercici 2, els valors no coincideixen, perquè no són fraccions decimals, i posa dues barres 

per comparar-los. Veuràs que en el primer cas, la comparació és mes fàcil. Fes els exercicis 1,2 i 3 

A la pàgina 145, només compara decimals: posa o treu zeros, per fer equivalències. Fes els exercicis 1, 2, 3 i 4 

SUMAR DECIMALS 

Quant sumem  números enters, els escrivim de manera que quedin agrupades en columnes totes les unitats, 

totes les desenes,... Els números queden alineats per la dreta (tots tenen la xifra de les unitats), i poden quedar 

alineats o no per l’esquerra (un número pot tenir més xifres que un altre). 

Quan sumem decimals, també els agrupem, però en aquest cas no tenen per què quedar alineats per la dreta (un 

número pot tenir dècimes, un altre centèsimes,...) ni per l’esquerra. Les xifres també han de quedar agrupades, 

però la referència ens la dóna la coma decimal, perquè la xifra que té a l’esquerra sempre són les unitats. 

Fes els exercicis 6, 7 (pàg. 148), 8 i 9 (pàg. 149). Ajuda’t amb els exemples que ja estan fets. 

 

Posa les respostes al Moodle, en PDF si és possible. Si no pots entrar al Moodle, envia-ho per correu 
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English Time 
Activities for this week

ESCOLA PAU DELCLÒS 4 DE MAIG 2020

COM US 
AVALUARÉ? 

LES TASQUES QUE 
ENVIEU TINDRÀN  

TRES 
VALORACIONS: 

FET/NO FET/CAL 
MILLORAR 

A MÉS DE LA 
VALORACIÓ 

TAMBÉ TINDREU 
UN PETIT 

COMENTARI DE LA 
TASCA. 

SEGUIU LES ACTIVITATS 
DEL LINK GENIALY QUE 

US DONO CADA 
SETMANA

ENTREGUEU LA 
TASCA QUE 
DEMANO AL 
MOODLE 

2

FEU ELS 
EXERCICIS DEL 
LLIBRE. 

3

AQUESTA SETMANA VIATJAREM A L’ESPAI  “A TRIP TO OUTER 
SPACE” 
LINK DE L’ACTIVITAT SOBRE “A trip to outer space” D’ANGLÈS I DE 
PLÀSTICA (també el trobareu al Moodle on presenteu les activitats): 

https://view.genial.ly/5e9c0bc6f69c430d825e27f3/
video-presentation-outer-space

1.- FEU LES ACTIVITATS DEL LINK 

2.- PODEU FER UNA FOTOGRAFIA DEL TREBALL DE PLÀSTICA DE LA 
SETMANA PASSADA I EL PENGEU, SI NO SABEU COM FER-HO, 

PODEU MIRAR AQUÍ. 

3.- ESCRIVIU 5 FRASES SOBRE ELS PLANETES QUE HEM 
TREBALLAT. PODEU UTILITZAR COMPARATIUS, I LA INFORMACIÓ DEL 

LINK.  

3.- ANEU PREPARANT L’ACTIVITAT DE PLÀSTICA DE PLANETS QUE 
US DEMANARÉ QUE M’ENVIEU LA PROPERA SETMANA. 

4.- COMENCEM A TREBALLAR AMB L’ACTIVITY BOOK  
-Podeu llegir les pàg 76 i 77 de l’AB. Intenteu fer l’exercici 4 de la pàg 77 

(no cal presentar-lo aquest) 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

- Tindré en compte l’elaboració de les frases. 

- L’estructura correcta gramaticalment 

- La realització de les activitats. 

1

https://view.genial.ly/5e9c0bc6f69c430d825e27f3/video-presentation-outer-space
https://www.youtube.com/watch?v=6weEh4O9cqU
https://view.genial.ly/5e9c0bc6f69c430d825e27f3/video-presentation-outer-space
https://view.genial.ly/5e9c0bc6f69c430d825e27f3/video-presentation-outer-space
https://view.genial.ly/5e9c0bc6f69c430d825e27f3/video-presentation-outer-space
https://www.youtube.com/watch?v=6weEh4O9cqU


 Resolució de l’activitat pag. 77 A.B. 

 

 

  

Us deixaré un fòrum de dubtes d’anglès al Moodle per si teniu algun problema, i poder-
nos comunicar. És com un tauler d’anuncis, i podeu escriure-hi. 

Valorem també una mica com us ha anat fer la feina d’anglès. Si creieu que en teniu 
poca, massa, si així us va bé…. M’agradaria que m’ho expliquéssiu al fòrum!!! 

 Una abraçada !!!! 

2

ENGLISH TIME 5TH GRADE 27 DE ABRIL DE 2020



Hola nens i nenes de 5è, 
 
Sóc el Vicenç, el monitor de teatre, primer de tot us vull felicitar perquè 
segur que ens aquests dies que portem tancats a casa heu estat molt 
valents, molt responsables i heu entès el gran problema que hem viscut y 
encara estem vivint en tot el món. 
 
No he volgut adreçar-me a vosaltres perquè he cregut que teniu molts 
deures de classe i altres deures de casa, per això, ara que ja ha passat el 
temps, i estem cada cop més a prop de tornar a la normalitat, us proposo 
fer un dibuix del personatge que hauríeu de representar a la vostra obra: 
cavallers, gent del poble, pregoners, bruixes, follets, etc.   
 
Espero que us agradi la idea i que comenceu a enviar els dibuixos. 
 
 
Gràcies!! 
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