PROPOSTES D’ACTIVITATS PER A 5è
Benvolgudes famílies,
Us fem un seguit de propostes per fer amb els vostres fills aquests dies, a part
d’escriure el diari que els hi vam dir a ells l’últim dia de classe:
● Activitats de l’àmbit lingüístic:
○ Escriure contes, històries, cançons, poemes... (en diferents idiomes).
○ Creació de poemas visuals sobre el que estem vivint aquests dies.
○ Planificar i fer un còmic.
○ Enregistrar un audio d’històries, contes, descripcions...
○ Llegir contes, llibres, demanar als infants que ens els expliquin després, que
els acabin de forma diferent, que canvïin algun personatge...
○ Visualitzar pel·lícules i altres programes com: InfoK, Dinamiks, Manduka, Una
mà de contes, Què, qui, com? Fish&Chips i recollir en el diari idees o aspectes
destacats.
○ Visitar museus virtuals i fer relats, dibuixos... de la visita. Buscar informació
d’alguna obra que els hagi interessat.
○ Inventar representacions amb joguines, titelles, obres de teatre.
○ Pensar i planificar les vacances escollint llocs a visitar i itinerari a realitzar
(google maps).

● Activitats de l’àmbit lingüístic (Anglès):
○ http://www.koalatext.com/public/
○ https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
○ http://www.edu365.cat/primaria/angles/index.html
○ www.eslgamesplus.com

○ Escoltar música i veure dibuixos o pel.lícules en versió original.
● Activitats de l’àmbit matemàtic:
○ Gràfica de temperatures. Recull sistemàtic de la temperatura que marca el
termòmetre cada dia a una mateixa hora del dia durant dues o tres setmanes.
En acabar es pot fer una gràfica que reculli aquestes dades tot indicant la
mitjana i explicar què s’hi observa. Si no es disposa de termòmetre es pot
consultar la pàgina web del Servei Meteorològic de Catalunya.
○ Recull fotogràfic de formes geomètriques. Àlbum fotogràfic que recull
fotografies d’elements que podem observar, quotidians, indicant les principals
formes geomètriques que hi trobem.
○ Recollida de dades horàries. Recull sistemàtic de dades horàries durant una
setmana per a la realització d’una gràfica: temps de dormir, temps de jugar,
temps de lectura, temps de veure la tele, etc.
○ Fer una llista dels aliments bàsics per aquests dies de confinament. Una
llista d’aquells aliments que vosaltres creieu que són bàsics per tenir a casa i no
haver de sortir a comprar.

● Activitats de l’àmbit de coneixement del medi:
○ Els virus Què són? Com són? Quins tipus hi ha? Què és el coronavirus? A
qui afecta? A totes les franges d’edat? A tots els països? Els antibiòtics poden
servir per lluitar contra els virus? Quina diferència hi ha entre un antiviral i una
vacuna? Per què no hi ha ara mateix una vacuna contra el coronavirus?
○ Les vacunes Què són? Com funcionen? Com es produeixen? Per què no hi
ha una vacuna per al coronavirus? Per què és convenient vacunar-se? Com
afecta a tota la població que hi hagi grups de persones que no es volen
vacunar?
○ Seguiment de la pandèmia C
 onsulteu cada dia la informació que donen els
mitjans de comunicació i els portals del Departament de Salut com:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-

z/c/coronavirus-2019-ncov/.

Feu

un

comentari cada dia sobre la situació (en un blog, en un clip de vídeo,
etc.). Vigileu de no caure en un excés d’informació.

● Activitats amb el mòbil o tauleta:
○ Descobrir, explorar i utilitzar les possibilitats que ofereix l’app per tablets
POWERDIRECTOR per crear un diari digital, un reportatge, una cançó, …

● Suport a les tasques de la casa
○ Col·laborar en la neteja de la llar
○ Ajudar en la preparació del menjar
○ Endreçar l’habitació
○ Parar taula i recollir-la.
○ Plegar i classificar la roba...

● Educació física:
Podeu mirar aquí per fer una mica d’exercici:
https://www.youtube.com/channel/UCTIwFB4ciFi5ZCIu-VlwaOg

● Música: Recordeu que també teniu la possibilitat de seguir practicant
les cançons de flauta anant a la pàgina: https://archive.org/details/flautaa

● POT DE L’AGRAÏMENT: Fer un pot de vidre transparent i decorar-lo. Cada dia
posar-hi algun missatge per agrair alguna cosa que tenim a la nostra vida
actualment o alguna cosa que ens hagi passat aquell dia. L’objectiu final és que
omplim el pot de totes les coses boniques que tenim a la nostra vida!

Finalment, us deixem el nostre correu per si algú de vosaltres té ganes d’escriure-ns i
compartir amb nosaltres alguna coseta.
ecoll6@xtec.cat - Enric
mametll2@xtec.cat - Salut

Esperem retrobar-nos ben aviat. Cuideu-vos molt!

Enric i Salut.

