
 

 

PLA ANUAL 5è PRIMÀRIA 

       CURS 2019-2020 

 

Trimestre Data Activitat Lloc Responsable Àrees Unitat Curricular 

 

Objectius 

 

1 24/09/19 La Riera: un 
ecosistema d'aigua 

dolça 

El Ges a Vidrà Carme Prat Medi 
Natural 

Els ecosistemes Aquesta activitat consisteix a  treballar 
directament en un ecosistema les relacions que 
es produeixen entre tots els elements de la riera: 
animals, plantes, condicions ambientals i 
físiques. 

1 17/10/19 Coves del Toll i 
museu arqueològic 

de Moià  

Moià Anna Solé Medi 
Social 

La prehistòria Descobrir i  l'hàbitat d’una cova prehistòrica de 
les més riques d’Europa en fauna. Conèixer la 
vida quotidiana a la prehistòria: les coves, les 
feines, les tradicions i rituals. 

1 Setmana 
del 

18/11/19 

Cinema de 
Muntanya 

Torelló 
(Cirvianum) 

 

Tutors Cicle 
Superior 

Tutoria Comprensió oral Visionar una pel·lícula en el marc d’un festival 
local de renom. 

1 
 

28/11/19 Fenòmens 
elèctrics/ lliçó de 
ciència: menjar i 

ser menjats 

Cosmocaixa-
BCN 

Carme Prat 
 
 
 
 
 

Medi 
Natural 

L’electricitat Aquesta activitat pretén iniciar-se en l’observació 
i la comprensió de fenòmens elèctrics 
quotidians. L’objectiu és que l’alumnat 
comprengui, per mitjà d’experiències, què hi ha 
darrere un endoll, com es genera el corrent 
elèctric, què és l’electricitat estàtica.. 

 
2 
 

29/01/20 Teatre en anglès:  Torelló 
(Cirvianum) 

Raquel 
Navas/Mariona 

Valls 

Anglès Expressió i 
comprensió oral. 

En aquesta activitat es vol introduir els alumnes 
a la comprensió oral en anglès a través d’una 
obra de teatre. Prèviament, s’haurà treballat un 
material didàctic relacionat amb el contingut de 
l’obra 
 



2 27/28- 
02/20 

Teatre: 
“Els mosqueters” 

Torelló 
(Cirvianum) 

 

Tutors Cicle 
Superior 

Tutoria Comprensió oral En aquesta activitat es pretén gaudir d’un 
espectacle teatral i utilitzar-lo com a recurs 
didàctic 
 

2 
 
 

25/02/20 
(matinal) 

 

Fred, pluja i vent: 
l'estació 

meteorològica 

Les Codines a 
Sora 

Carme Prat Medi 
Natural 

Estació 
meteorològica 

Treballar amb instruments i aparells 
meteorològics. Recollir dades per a treballar 
“microclimes”. 
 
 

 
2 
 

31/03/20 Barcino Barcelona Anna Solé  Medi 
Social 

Edat Antiga La sortida consisteix a fer un recorregut per la 
Barcelona romana per tal de conèixer com era la 
ciutat durant els primers segles. Visitarem des 
de les muralles, fins a la necròpolis, passant pel 
fòrum i l’aqüeducte.  
 

3 
 
 

19/05/20 Investiguem el sòl Camí de 
Bellmunt. Sant 
Pere de Torelló 

Carme Prat Medi 
Natural 

Investiguem el sòl Observar que el sòl és un sistema organitzat, 
format per elements minerals, substàncies 
orgàniques i éssers vius. Reconèixer en un perfil 
d’un sòl, els horitzons que es formen. Conèixer 
alguns factors que intervenen en la formació del 
sòl i en la seva conservació. Comprendre la 
importància del sòl i les seves característiques 
per al desenvolupament de les plantes 
superiors. Observar la gran diversitat d’éssers 
que viuen al sòl. 

3 10,11 i 
12/06/20 

Colònies El Collell Tutors Cicle 
Superior 

Tutoria Colònies Potenciar el creixement com a persones, la 
imaginació, l’adquisició d’habilitats, l’interès i el 
treball en equip. 
Estimular l’interès, el respecte, la creativitat, el 
valor de l’esforç i l’amistat, partint de la 
convivència i el treball amb altres companys. 

 


