
PLÀSTICA 

 
ACTIVITAT 1 Activitat obligatòria  

TREBALL/FOTO MEDI AMBIENT: Dia 5 de juny, és el DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT. Per 

això, a nivell de centre, proposam que enviïs una foto fent alguna activitat relacionada amb la cura i 

respecte pel medi. Alguns exemples podrien ser: sembrant una planta, reciclant, elaborar un objecte, el que 

tu vulguis, amb materials reciclats.... Aquestes propostes només són exemples, pots posar en marxa la teva 

imaginació i després no oblidis enviar-me la teva foto al meu correu.    

IMPORTANT: entregar abans de dijous 4 de juny a les 10’00 hores. Dia 5 es publicarà el muntatge. 

  

ACTIVITAT 2 Activitat voluntària 

CREA DIBUIXOS A PARTIR DE NÚMEROS: Visualitza el vídeo que t’he passat  i intenta 

imitar els models. És una activitat totalment voluntària però segur que t’agradarà i passaràs 

una bona estona.  
 

 

 



CATALÀ    

 

 ACTIVITAT 1 Activitat obligatòria. 
   “LA MEVA GERMANA CLARA I EL NINOT DE NEU”: Fes la lectura comprensiva del llibre de català   

     pàgines 58,59,60,61,62 i 63.  

 ACTIVITAT 2 Activitat obligatòria. 
   HISTÒRIA AMB ELS DAUS: He tirat els daus i han sortit aquests dibuixos: 

                         ABELLA – CLAU – FLOR -MÒBIL 

 Aquesta setmana haureu d’inventar una història breu utilitzant les paraules que     

        han sortit als daus. Ja ho sabeu, no cal seguir un ordre per a utilitzar les 

paraules, però això sí, quan les utilitzeu, recordau o bé escriure-les en majúscula     

                         o utilitzar un altre color. 

                                          M’ENCANTARÀ LLEGIR LES VOSTRES HISTÒRIES!  

 ACTVITAT 3 Activitat obligatòria. 
   CACOGRÀFIQUES: Et proposo una sopa de lletres amb les 15 paraules cacogràfiques treballades i una     

     altra activitat d’identificació d’aquestes. T’adjunto les dues activitats. 

 ACTVITAT 4 Activitat obligatòria. 
   “DESCRIPCIONS TARGETES I CERCAR TOTS ELS ADJECTIUS”:Has de llegir molt bé les targetes i         

      subratllar només, aquelles frases que siguin vertaderes. Després pots fer al teu quadern un llistat de       

      tots els ADJECTIUS que apareixen a cada targeta.  

  



MATEMÀTIQUES  
  

 ACTIVITAT 1 Activitat obligatòria     
   QUINA HORA ÉS? Seguim amb els rellotges, i introduïm el rellotge digital. 

 ACTIVITAT 2 Activitat voluntària.      
   CARTES MATEMÀTIQUES: Intenta resoldre aquestes dues cartes matemàtiques que  

    t’adjunto. Són dos enigmes molt fàcils!!  

 ACTIVITAT 3 Activitat obligatòria 
DIVISIONS: Fes l’activitat 1 de la pàgina 12 del quadernet blau d’activitats.  

 ACTIVITAT 4 Activitat obligatòria 
   RESOLUCIÓ DE PROBLEMES: Fes la pàg 53 i 60 del teu llibre de problemes.  

 ACTIVITAT 5 Activitat obligatòria  
   CÀLCUL MENTAL UNITAT SEGUIDA DE ZEROS: Posa aquest enllaç al cercador i    

    després fes al teu quadern les operacions de càlcul mental que hi apareixen.  

    https://es.slideshare.net/luixdeleon/multiplicaciones-por-la-unidad-seguida-de-ceros 
    MULTIPLICACIONES POR LA UNIDAD SEGUIDA DE CEROS.  

 ACTIVITAT 6 Activitat obligatòria.      
   MONEDES I BITLLETS: Et proposo conèixer millor les monedes i bitllets i fer les dues fitxes              

     d’ activitats que t’adjunt amb l’explicació.  

      

 

https://es.slideshare.net/luixdeleon/multiplicaciones-por-la-unidad-seguida-de-ceros


 ACTIVITAT 7 Activitat voluntària.      
   JUGA AMB MONEDES I BITLLETS: Vés a aquest enllaç i hi trobaràs moltes possibilitats.  

     https://agora.xtec.cat/ceip-diputacio/general/la-motxilla . Has d’entrar i clicar damunt de  

    3r a 6è –matemàtiques- Espai, forma , mesura – Els diners. Hi ha moltes aplicacions jo et  

    proposo: Compta €, compta cèntims 1... 

 

CIÈNCIES  
 

 ACTIVITAT 1 Activitat obligatòria 
   LES CIUTATS ROMANES: Vols conèixer més coses de l’Imperi Romà? 

    T’adjunto l’explicació i les activitats. 

 ACTIVITAT 2 Activitat obligatòria 
   LES CONSTRUCCIONS ROMANES: T’adjunto la informació  i les activitats.  

 ACTIVITAT 3 Activitat obligatòria 
   LES PERSONES A L’EDAT ANTIGA: Llegeix les pàgines 104 i 105 del teu llibre de socials. 

     

CASTELLÀ  

 ACTIVITAT 1 Activitat obligatòria 

 BIOGRAFIA: Fer la lectura de la pàgina 161 i 165 i sabràs que és una biografia.   

  Després cerca i escriu una biografia d’algú que trobis interessant. 

https://agora.xtec.cat/ceip-diputacio/general/la-motxilla

