
Hola, nens i nenes de 5è! 

Aquí teniu les tasques que us proposem per a aquesta setmana. Esperem que esteu 

tots i totes molt bé a casa vostra. Cuideu-vos moltíssim!  

Una abraçada. 

Ana, Mireia i Santiago. 

1- ESCRIU EL TEU DIARI 

Us oferim dues propostes, entre les que podeu triar, per escriure el vostre diari 

personal. Ha de tenir un mínim de 6 línies per a cada dia. VIGILEU LES FALTES 

D´ORTOGRAFIA I ELS SIGNES DE PUNTUACIÓ (comes, punts...)!! 

A) Escriu el teu diari cada dia explicant un joc que hagis jugat (amb qui, en què 

consisteix,...), un menjar/postre que hagis preparat (els ingredients, com ho fas 

fet,...), la llista de la compra que el pare o la mare han d´anar a comprar, o 

qualsevol altra cosa que trobis interessant. Pots fer-ho a la llibreta de Català. 

B) Aquests dies vivim circumstàncies diferents i especials que ens permeten 

observar, descobrir i tenir una altra mirada envers les petites coses del dia a dia 

amb la nostra família. És a dir, ens fixem en petits gestos o sorolls que abans no 

els teníem en compte. 

Aprofitant que el tema de Ciències Naturals versa sobre “ELS SENTITS”, et 

proposem l´elaboració d´un DIARI PERSONAL. Cada dia fes servir un dels 

sentits: oïda, vista, tacte, gust i olfacte. Pots fer-ho a la llibreta de Medi. 

Per exemple: 

OÏDA: Ahir sobre les 7 de la tarda vaig sortir al balcó per respirar una mica 
d´aire i mirar més enllà de les parets de casa meva.  

Durant uns minuts no vaig escoltar res. Ni cotxes, ni gossos, ni canalla 
amb rialla sorollosa. Per primera vegada en mooolt temps vaig poder 
escoltar clarament el so d´uns ocells que estaven piulant en l´arbre de 
davant del meu balcó.  

El soroll dels cotxes, de les persones, dificulten que escoltem aquests 
sons que sembla que s´amaguen a la nostra oïda. 

Cada dia d´aquesta setmana has d´explicar en el teu diari personal un moment, una 

sensació, un so, un gust, com l’exemple d’abans. Pots demanar ajuda a la teva família 

o que t´expliquin ells la seva experiència. 

 



2- EL FÒRUM DE LA COLÒNIA 

 

Aquests són treballs posteriors a la visita al Fòrum, que vam fer els darrers dies 

de classe. Clica aquí per baixar-los. 

Els podeu imprimir, per fer-ne un dossier, o copiar les activitats en una llibreta apart. 

L’última part del treball és una proposta per a construir un model de com eren les 

cases a aquella època. Es pot escollir entre una casa (domus) o un bloc de pisos 

(insula). Si voleu i us sobra temps, també podeu fer les dues. 

 

3- ANGLÈS 

 

Podeu repassar la unitat 1 (tant de l’activity book com del workbook): les assignatures 

en anglès (subjects) i el verb en present i com es diuen les activitats que fem cada dia 

(daily routines). 

Repasseu l’activity book i feu les pàgines que no tingueu fetes de la unitat 1, si vau 

faltar algun dia. 

 

Podeu mirar aquests vídeos que us poden ajudar a refrescar la memòria. 

- DAILY ROUTINES: 

https://www.youtube.com/watch?v=WxISeXIPh9g 

https://www.youtube.com/watch?v=RP1AL2DU6vQ 

 

- DAILY ROUTINES (activitats online): 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Langua

ge_(ESL)/Daily_routines/Dialy_routines_zi1358dp 

 

- FULL D’ACTIVITATS (les podeu imprimir per repassar, clicant aquí) 

 

- ESCRIURE LA VOSTRA “DAILY ROUTINE”  que esteu fent a casa pel COVID-

19 

 

Us vaig prometre que cantaríem i ho farem!!! 

Aquí teniu la cançó de la setmana. Som-hi !!!! 

“SEÑORITA” 

https://www.youtube.com/watch?v=qSPoWWOzIv8 

Podeu repassar Dance monkeys “Tones and I” 

https://www.youtube.com/watch?v=QL60uWjiXrw 

 

Teniu la cançó als fulls per poder cantar amb la família, als fulls d’activitats per 

imprimir. Quan tornem la farem plegats. 

 

https://drive.google.com/file/d/1L0QZM5-tcFLKC6gUsa1YXont1oCHbXes/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=WxISeXIPh9g
https://www.youtube.com/watch?v=RP1AL2DU6vQ
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Dialy_routines_zi1358dp
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Dialy_routines_zi1358dp
https://drive.google.com/file/d/1ep4hYQscsFBhKSwwsCeYBjQeXQCBtQud/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=qSPoWWOzIv8
https://www.youtube.com/watch?v=QL60uWjiXrw


4- PLÀSTICA 

 

Us reptem a veure si podeu fer alguna d’aquestes manualitats… 

https://www.youtube.com/watch?v=Hv9jfda8M9 

 

I si us quedeu amb més ganes… teniu: 

 

https://escolapaudelclos.cat/blog/blog-primaria/treballem-plegats-activitats-per-

moments-dificils/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Hv9jfda8M9A

