Calendari de treball de 5è
Maig 2020
Dilluns 25
Català: Cliqueu a
l’enllaç del vostre
grup. Llegiu el text
amb atenció i
contesteu les
preguntes del
formulari.

Dimarts 26
Art: Feu clic aquí per
veure l’activitat d’art
d’aquesta setmana..

Hii lovelies!
This week's work
consist on listening

Castellà: heu d'entrar

al vostre DRIVE i buscar el
document:

CAS_CUENTO1.
Llegiu amb atenció
com s’ha d’escriure
un conte i escriviu-ne
un amb imaginació
seguint les pautes
que us donem.

Grup 5è A:
CB_catala_2015_text
9 5èA
Grup 5è
B:CB_catala_2015_t
ext 9 5è B

ENGLISH

Dimecres 27

Matemàtiques:
Recordeu que per fer
aquestes activitats
heu de fer clic a
l’enllaç que teniu aquí

ENGLISH
After listening to the
dialogue on Monday
from the Koala Text

Dijous 28

Divendres 29

Medi:
Torneu a llegir el
tema 12 “L’Edat
Antiga” i quan
arribeu als botons de
color groc feu clic al
botó del vostre grup
per fer les activitats.
Que sembla que no
us heu enterat. I en
acabar les activitats
feu clic al botó
“Envia”.
L’enllaç directe a
aquest tema el teniu
aquí: Edat Antiga
Matemàtiques:
Recordeu que per fer
aquestes activitats
heu de fer clic a
l’enllaç que teniu

FESTIU

to the dialogue (click
on the yellow
speaker button),
read the text, do the
activities and send
me the screenshots
(like we did in the
readings of this
website).
La feina d'aquesta
setmana consisteix
en escoltar el diàleg
(cliqueu el botó groc
de l'altaveu), llegiu el
text, feu les
activitats i m'envieu
les captures de
pantalla (com hem
fet en les lectures
d'aquest web)

Where are you from?
If you are interested
in Geography, you
can take a look on
the tutorials and

i quan acabeu feu clic
al botó “Enviar” que
hi ha al final.
Automàticament
podreu veure també
la correcció
Enllaç de 5è A:
CB_mates_2011_act2
4A
Enllaç de 5è B:
CB_mates_2011_act2
4B

website "Where are
you from?", make a
video saying the
dialogue with
someone of your
family who can help
you :)
A partir del diàleg
que vau escoltar el
dilluns de la web del
Koala Text "Where
are you from?", feu
un vídeo dient el
diàleg amb algú de la
vostra família que us
ajudi :)
You can send it to me
by email or by
Wetransfer website:
Me'l podeu enviar per
correu o per la web
https://wetransfer.co
m/
Enjoy your week! Big
virtual kisses and
hugs for everyone,

aquí i quan acabeu
feu clic al botó
“Enviar” que hi ha al
final.
Automàticament
podreu veure també
la correcció
Enllaç de 5è A:
CB_mates_2011_act
25 A
Enllaç de 5è B:
CB_mates_2011_act
25 B

games of this
website:
SI te interesa la
geografía, puedes
echarle un vistazo a
los tutoriales y
juegos de esta web:
Geography games

Ana

