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       #JOEMQUEDOACASA  
 

PER ACABAR EL CURS 

Durant la setmana us enviarem la informació per saber com acabarem 
el curs el mes de juny. 
 
Siusplau, recordeu de respondre la  VALORACIÓ 3r TRIMESTRE 

 

 

PROJECTE: La màquina antiavorriment! 
Aquesta setmana acabem el projecte! 

I per acabar-lo PRESENTEM la nostra màquina per no 
avorrir-nos a casa! 
 
Ei… que si presenteu la última ACTIVITAT… podreu 
guanyar la copa d’expert/a!! 
 
Si teniu problemes per enviar el vídeo perquè pesa molt 
ho podeu fer a través de We Transfer  
 
Us deixem l’enllaç del PADLET per si algú li falta acabar alguna activitat 
 

 

 

 

 

LLENGUA 
CATALÀ:  

LES MÀQUINES: 
De tot el que hem treballat del projecte que és el que més m’ha agradat? Que és el que m’ha sorprès? 
Que no m’ha agradat?  
Prepareu-vos i ens ho expliqueu a la videoconferència de dimarts! 
 
Podeu seguir entrant a  l’edubook: codi de llicència VSQA2Q9M  

CASTELLANO: AUDIOCUENTOS Infantiles 
En este enlace encontraréis varios cuentos. Elegid el que os apetezca escuchar.  
Después escribid  tres o cuatro frases explicando la historia que habéis escuchado. 
 
Podéis acceder a edubook con el código de licencia VSQBAM3F 

 

La devolució dels deures la podeu fer a través del correu 12inicial@gmail.com 
Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8sdMcmQaKXravFhGnJu67XjEpACdm6rN2z7nEbe21jhLe_g/viewform?usp=sf_link
https://view.genial.ly/5ebed7ed32a04c0d96b70cf0/vertical-infographic-per-acabar
https://wetransfer.com/
https://padlet.com/12inicial/zme7qydmsww9
https://edubook.vicensvives.com/es
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/audiocuentos-infantiles
https://edubook.vicensvives.com/es
mailto:12inicial@gmail.com
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ANGLÈS:  
MY MONSTER (CLIQUEU). PER FINALITZAR LES PARTS OF THE BODY HAUREU DE DIBUIXAR UN 
MONSTRE ESCOLTANT L’AUDIO!  
TENIU EL TEXT ESCRIT (EN ANGLÈS) PER A QUE US AJUDIN A CASA SI NECESSITEU AJUDA!  
 

MATEMÀTIQUES 
Aquesta setmana us deixem 4 vídeos per repassar les operacions bàsiques: 
 

Nivell 1:  
● Amb la Carme LA SUMA 
● Amb la Cristina LA RESTA 

Nivell 2: 
● Amb la Cristina LA SUMA PORTANT 
● Amb l’Anna LA RESTA PORTANT 

Nivell 3: 
● Amb Happy Learning La Multiplicació 

 

Voleu un punt class dojo? Practiqueu al  CIBEREMAT i… el guanyareu!! 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 
Com penseu que serà l’Educació Física el curs vinent?  

Segur que serà diferent a aquest curs que estem a punt d’acabar. Jo ja he començat a pensar                  

mooooltes activitats de cara al proper curs i amb el vostre ajut segur que en tindrem moltes més. 

Podeu aportar les vostres propostes a aquest *PADLET. (Tutorial padlet) 

*Aquesta tasca l’heu d’emplenar directament al padlet a la columna del vostre grup, clicant al símbol +,                 

posant el vostre nom i l’activitat que proposeu. Podeu enllaçar vídeos o pàgines d’internet relacionades amb                

l’activitat que proposeu. 

També podeu seguir enviant fotos del vostre DIARI D'ACTIVITATS FÍSIQUES que heu anat fent al llarg                

d'aquestes setmanes de confinament. 
Mireu mireu! Aquí podreu veure ELS VOSTRES CIRCUITS  i aquí les  POSTURES DE IOGA que ens heu enviat! 
Joan, mestre d'EF 
 

ART: PLÀSTICA I MÚSICA 
MÚSICA:  

AQUESTA SETMANA US TOCA APRENDRE UNA NOVA CANÇÓ: NO ENS DESDIBUIXEU, AQUÍ TENIU LA LLETRA 

QUAN JA LA SAPIGUEU UNA MICA, INTENTEU CANTAR-LA AMB LA BASE INSTRUMENTAL 

ÉS UNA CANÇÓ PEL MEDI AMBIENT, US HO EXPLICAREM LA PROPERA SETMANA… I LA FAREM TAMBÉ AMB 

TOTES LES ESCOLES DE PINEDA! 

 

Plàstica: Feu un dibuix per als companys i companyes de la classe! 
Podeu posar algun missatge! El penjarem a la web i així tots i totes 
els podreu veure. 
 
Recordeu posar el vostre nom al dibuix! 

 

La devolució dels deures la podeu fer a través del correu 12inicial@gmail.com 
Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTWDe_gXpM7zAPDBDo5PizZIJ2S9PR7vRuJ0wb_Xal6T1GJm1xreK7ktb4QLRyJjKLVdPRHO9yDnmO4/pub?start=false&loop=false&delayms=60000
https://youtu.be/LWtESOzY4tk
https://youtu.be/dZPws7TGp5A
https://youtu.be/dRo_VBaYdTA
https://youtu.be/-us8WWHNzkY
https://www.youtube.com/watch?v=YFtEaVw5k1A
https://ciberemat.cat/students/login
https://es.padlet.com/jsalan2/a65w0h66xh1qt5s5
http://somup.com/cYhqbmjzxn
https://drive.google.com/open?id=1hxQHwEq1bdKA7JY2R0rBDxh39NhGlPPh
https://drive.google.com/open?id=11BaJWTcnwXbC8QSchqRzWUxhOOZoMA6z
https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1TivGqF-t90CdkaTnoNRMXERkd5Jsh7tl/view
https://drive.google.com/file/d/12p6mB2ZoDth2kG9zgabpb_KDwNkDtCs6/view?usp=sharing
mailto:12inicial@gmail.com
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      Aquesta setmana és important que ens pugueu enviar els deures de 
MEDI  i els de PLÀSTICA i el MONSTRE EN ANGLÈS! si voleu 

enviar-nos més endavant. 

INTENTEU ENVIAR UN SOL CORREU SETMANAL AMB 

TOTS ELS DEURES DINS! Gràcies! 

 

 

Bon dia abelles i mussols!  

Aquesta setmana tanquem el projecte de les màquines! Heu treballat de valent i ens 
ha agradat molt veure com heu anat aprenent moltes coses sobre les màquines! 

Ep!!! Ja veieu els deures… voleu la copa d’expert en màquines?? Doncs poseu els 
vídeos en marxa! 

Queden només 3 setmanes de curs i ja veureu que els deures de les setmanes que 
vindran seran una mica diferents! Prepareu-vos! 

Una abraçada! 

Carme i Anna  

 

 

 

La devolució dels deures la podeu fer a través del correu 12inicial@gmail.com 
Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

mailto:12inicial@gmail.com

