
Observaciones

MATEMÁTICAS

Vamos  a  trabajar  estos  días
usando el libro de texto. Si no
lo tienes, ponte en contacto con
tu  tutora  y  buscamos  una
solución.

CASTELLANO

• También utilizaremos el libro de texto, y 
además:

https://www.youtube.com/watch?v=lev57BxNL2w 
• Seguid leyendo y realizando trabajos de 

alfonsines.
• Estad atentos al blog de aula, y al email de 

contacto porque recibiréis pronto una nueva 
propuesta de actividad.

NATURALES

Os proponemos 
realizar un diorama de
un ecosistema 
natural . Mirad el 
documento adjunto.

SOCIALES

Continuamos con nuestro 
proyecto de historia. En 
nuestro blog.

VALENCIÀ

per a consultar dubtes
d’ortografia:

https://
rebollengua.jimdofree.c
om/bagul-d-ortografia/ 

Hasta
el 4 de
mayo

MASA.
• Realizar las actividades de la 

página 124 a la página 127 (1 a 
la 14)

• Problemas de la página 132: 
7,8,9,10,14 y 15.
◦ Al acabar las tareas 

propuestas y antes del 4 de 
mayo, hay que enviar una 
foto de los ejercicios 
resueltos en la libreta a 
nuestro correo de aula para 
que te lo podamos corregir.

PRONOMBRES PERSONALES
Leemos despacio pág 128 y hacemos las actividades  de la 
13 a la 21.  El enlace de you tube es de LA EDUTECA… 
revisa los pronombres, otro sitio para aprenderlos.

LA POESÍA
• Buscad, investigad y elegid una poesía que os 

guste.
• Aprendedla de memoria, recitadla y grabaros.Si es

audio y vídeo mejor… Y nos la enviáis por mail.
• Propuesta: Escucha el CD de LORCA POP, de 

Billy Boom Band. ¿Sabes que son todo poemas 
del gran poeta Federico García Lorca?
¡Cuéntanos qué te parece!

(Nota: un diorama es 
una representación de 
una escena, en este 
caso un ecosistema. 
dentro de una caja).

Buscamos la información 
necesaria para contestar a 
las cuestiones planteadas , 
elaborando un pequeño 
informe sobre :

   EDAD MEDIA
(Anotar las respuestas en el
cuaderno)

REFORÇ unitats 4
i 5.
Exercicis: 1 al 6

Hasta
el 15 de
mayo

CAPACIDAD
Realizar las actividades de la página 128 a 
la página 131 (16 a la 31)

• Problemas de la página 132: 
12,13,17,21.
◦ Al acabar las tareas 

propuestas y antes del 15 de
mayo, hay que enviar una 
foto de los ejercicios 
resueltos en la libreta a 
nuestro correo de aula para 
que te lo podamos corregir.

EL VERBO: NÚMERO Y PERSONA
Leemos atentamente la página148 de nuestro libro de texto. 
Son contenidos que ya habéis visto en 4º; pero por supuesto,
si hay cualquier duda… no dudéis de preguntarnos  a través 
de nuestro  e-mail.

• Hacemos ejercicios: 8, 9, 10 ,11 y 14.

• Construimos nuestra 
RUEDA DE 
CONJUGACIÓN.

• (En breve recibiréis 
una explicación de 
cómo realizarla)

Y:

EDAD MODERNA

(Anotar las respuestas en el
cuaderno)

REFORÇ unitats 4
i 5.
Exercicis: 7 al 14

TAREAS PROPUESTAS 5º PRIMARIA. Del 23 de abril hasta el 15 de mayo.
https://enlaclasedequinto.wordpress.com

https://www.youtube.com/watch?v=lev57BxNL2w
https://rebollengua.jimdofree.com/bagul-d-ortografia/
https://rebollengua.jimdofree.com/bagul-d-ortografia/
https://rebollengua.jimdofree.com/bagul-d-ortografia/




DIORAMA DE UN
ECOSISTEMA NATURAL

 

Pasos para realizarlo:

c.NATURALES

 5º PRIMARIA

¡Te va a quedar chulísimo!



ACTIVITATS DE REFORÇ  TEMES 4 I 5

PARAULES POLISÉMIQUES:

1. Completa aquestes oracions utilitzant paraules polisèmiques.  ( Fixa’t el tens tot molt be explicat a la pàgina 39 del 
llibre de text)
clau, castell, cap, copa, escala, lluna
          Em feia mal el _________ i el meu ________ no em deixà marxar ________ 

•  El meu equip guanyà la _________ del Rei i ho celebràrem amb una _________ de cava.
         En pujar l’____________ hi havia un mapa d’Europa a ____________ 1:25.000.
         Des de la torre del ____________ veiérem el ____________ de focs de la festa major.
         Aquella nit la _________ es veia reflectida en la _________ de l’aparador.
         És _________ que replegueu la _________ de casa per a poder entrar‐hi.

                               

  RECORDEU:

2.- Completa aquestes oracions amb les paraules polisèmiques següents.
serra, pic, paper, golf, dent, taula
 En el _______________ de València les aigües estaven tranquil∙les.
 No volgué el _______________ de bufó en l’obra que representàrem.
 Aprengué la _______________ del set quan tenia set anys.
 La _____________ tenia una ____________ més curta que la resta.
 Des del __________ del Penyagolosa es veu un paisatge preciós.

3. Escriu una oració amb un significat diferent de les paraules de l’exercici anterior.
 Serra: ______________________________________________________________
 Pic: ________________________________________________________________
 Paper: ______________________________________________________________
 Golf: _______________________________________________________________
 Dent: _______________________________________________________________
 Taula: ______________________________________________________________



ACCENTUACIÓ:ACCENTUACIÓ:

  L’ accentuació en paraules planes I esdrúixoles pàgina 40 del llibre , agudes  pàgina 30       TAMBÉ TENS AQUEST VIDEO 
A YOU TUBE MOLT  CLARET PER A VORE.

https://www.youtube.com/watch?v=bqUGw7zEq3c

Primer que res, hem de tindre clar que son això de paraules AGUDES, PLANES I ESDRÚIXOLES…. 

    

    Aquesta infografia es molt clareta, veritat?

I després , hem de saber quan porten accent
gráfic…. Si?????

                                                

DONCS ARA JA … ANEM A ACCENTUAR I CLASSIFICAR !!!!

4. Accentua les paraules que ho necessiten.
 Tomas va ser el maxim anotador del partit de basquet.
 Quan erem menuts passavem l’estiu a Pequin.
 La gimnastica i les matematiques són les meues assignatures preferides.
 Ningu ens traura l’exit d’una victoria aconseguida amb un enorme esforç

5. Classifica els mots de l’activitat anterior en la graella, excepte els monosíl labs.∙
 

Agudes  Planes Esdrúixoles

https://www.youtube.com/watch?v=bqUGw7zEq3c


ELS ARTICLES I ELS DEMOSTRATIUS  ELS ARTICLES I ELS DEMOSTRATIUS  Recordeu aquest MAPA CONCEPTUAL   ?   La 
majoria de vosaltres el teniu...segur, segur…   

Ara a soles ens interesen   ELS ARTICLES… I ELS DEMOSTRATIUS  pero aprofiteu per a repasar també
la resta…

6. Encercla els articles que apareixen en aquest text.

L’endemà anàrem a la fàbrica de formatges. A prop hi havia aparcats els cotxes, els camions i les

furgonetes que feien el repartiment. L’estiu era el moment en què més en venien. El propietari ens va

rebre amb el somriure de l’home a qui li agrada la faena que fa.

7. Classifica els articles anteriors i els noms que acompanyen en la graella.

Masculí singular Masculí plural Femení singular Femení plural

 l 
8. Completa les oracions amb els demostratius adequats.
 _____________ (PROP) tardor anirem a _____________ (LLUNY) campament prop d’Olocau.
 _____________ (MITJA DISTÀNCIA) egua i _____________ (PROP) ase són nostres.
 _____________ (LLUNY) elefants vivien en _____________ (MITJA DISTÀNCIA) zoològic tan gran.
 _____________ (PROP) tenda tancà a causa de la competència d’_____________ (LLUNY)
supermercat.



COMPRENSIÓ ESCRITA.COMPRENSIÓ ESCRITA.

9. Llig aquest text i contesta les preguntes.

Paula va recórrer la casa sencera amb el seu germà, que la seguia per tots els llocs com una ombra.
–Mamà, podem anar a fer una volta pel camp? Vinga, per favor...
–Vinga, per favor... –repetí Miquel.
–Està bé, però torneu prompte. I emporteu‐vos a Trufo perquè tinga cura de vosaltres.
–Bub‐bub, bub‐bub –lladrà Trufo.
Els tres en fila caminaren per la vora del riu. Van veure una camisa de serp, una filera d’erugues, un niu
buit... No tardaren molt a descobrir una vella casa que, a Paula, li va fer molta impressió. El casalot era
fosc i misteriós. Per damunt d’ell surava un núvol de tempesta que semblava una boina grisa. (...)
–És igualeta que la casa d’una bruixa –digué Paula.
–D’una bruixa? –repetí Miquel.

CARMEN GIL. La meua veïna és una bruixa, Edicions Bromera

 Què volen fer Paula i el seu germà?
_______________________________________________________________________
 Qui és Trufo?
_______________________________________________________________________
 Quines tres coses descobriren en el seu passeig vora riu?
_______________________________________________________________________
 Com era la casa que trobaren?
_______________________________________________________________________
 Qui pensen que pot viure a la casa

10. Encercla en el text els diàlegs que apareixen. Quins personatges intervenen en els diàlegs?

11. Busca exemples en el text d’aquestes expressions.

Article femení singular + substantiu:   

Article masculí plural + substantiu:

Article masculí singular + substantiu:



12. Busca en el text  paraules de cada i escriu les.‐

 Agudes sense accent gràfic: _____________________________________________

 Agudes amb accent gràfic: ______________________________________________

 Planes sense accent gràfic: _____________________________________________

 Planes amb accent gràfic: ______________________________________________

13. Escriu una oració amb aquestes paraules semblants a por.
 Temor :

 Pànic :

 Espant:

 Horror :

14. Completa les oracions amb les paraules que calga.
té, dónes, dona, deu, bé, si, mon

 __________pare em __________ vint euros.

 __________ no ve Justí no em __________ el justificant.

 Sara no __________ massa ganes de treballar.

 Aquella __________ va superar l’examen amb un __________.


