
TASQUES 5è de primària. Setmana del 23-27 de març 
 
 
CATALÀ 
 
TASCA1: fitxa d’ampliació del tema 1. 
 
TASCA 2:Comprensió lectora “dècim loteria”, escriure les preguntes i les 
respostes en una fitxa amb bona presentació. 
 

 
 
TASCA 3: Copia del dictat 1 + subratllar 10 paraules difícils per a tu (paraules 
amb accent, amb dièresi, “l” geminada…) i tornar-les a copiar.  
*Si és possible demanar a un membre de la família que te’l dicti (copiar cada falta 
10 vegades). 
 
 

§ DICTAT 1 
 
És estiu. L'olor de mar arriba fins al barri del Carles, que és lluny de la platja. 
Aquest vespre la colla fa un sopar a la Barceloneta. Ell no sap si anar-hi. 
Volen fer sardines a la brasa allà mateix, a la sorra. També es volen banyar 
al mar quan sigui fosc. A ell no li agrada gaire el peix. L'olor del peix, més 
aviat. I tampoc no li agrada tornar a casa amb les butxaques plenes de sorra 
i la sal enganxada a la pell. 
 
 



CASTELLANO 
 
TAREA 1: Ficha de ampliación del tema 1. 
 
TAREA 2: Comprensión lectora “La antigua china”. Copiar preguntas y 
respuestas en una ficha con buena presentación. 
 
TAREA 3: Copiar el dictado 1 + escoger 10 palabras difíciles para ti y volverlas 
a copiar. Si es posible, que un miembro de tu familia te lo dicte (copiar cada falta 
10 veces). 
 
 

§ DICTADO 1 

Tuvimos una discusión acerca de si había que esperar dos 
horas para hacer la digestión antes de bañarse en la piscina. 
Al acabar el concierto una multitud salió a la calle y, 
aprovechando la confusión, se produjo la agresión. El 
conferenciante se explayó en sus explicaciones sobre la 
exploración de la cueva submarina.  

En España hay importantes explotaciones mineras para la 
extracción de minerales. 
Mauricio fue muy explícito respecto a sus gustos. Las tostadas 
con zumo de naranja recién exprimi- do eran su desayuno 
favorito.  

Reglas o dificultades ortográficas que trabaja  

✎	Se escribe x ante las sílabas pla, ple, pli, plo, pre, pri, pro, excepto esplendor 
y espléndido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMÀTIQUES 
 
 

TASCA1: Fitxes d’ampliació del tema 1. 
 
TASCA 2: Compta i pensa 1 i 2  Trobareu moltes activitats al document. Aquesta 
setmana només heu de fer les activitats dels quadres 1 i 2.  
 
TASCA 3: Càlcul: Les divisions han de realitzar-se de la manera tradicional, la 
última que es va explicar a classe, i el resultat ha de portar un decimal. 
 
 
 

1) 3983,6 x 86,42 

2) 519,36 x 48.2 

3) 983,56 x 239 

4) 67802 : 46 

5) 89306 : 88 

6) 45873 : 32 

 

 
CONEIXEMENT DEL MEDI 
 
TASCA 1: Llegir i subratllar les pàgines 55, 56 i 57. Segurament, durant la 

setmana passada ja haureu fet alguna d’aquestes pàgines. 

 

TASCA 2: Fer les preguntes “Compren i pensa de les pàgines 55, 56 i 57. 

 

TASCA 3. Activitat 1 i 2 del document adjunt “ Deures de coneixement del medi”. 


