
 
ESCOLA PUIG I GAIRALT

CICLE MITJÀ

-Fes un recull d'elements quotidians que podem observar a casa, indicant les principals formes geomètriques
que hi trobem. Poden ser sense volum (quadrat, rectangle, triangle i cercle) o amb volum (cub, con, esfera,
prisma, piràmide i cilindre). 
-Realitza una composició artística lliure amb el recull d'elements geomètrics anterior. (Pots fer servir diferents
materials que tinguis a casa: revistes, catàlegs, cartrons, recipients...)
-Mira el siguiente vídeo y repasa el sustantivo en castellano. Puedes copiar los ejemplos de esta lección para
tenerlo más claro. Enlace: http://ves.cat/esM6
 

-Estàs nerviós/a? T'agradaria relaxar-te? Aleshores, hauries de fer ioga! És la millor manera per relaxar-se i
fer esport al mateix temps. Només necessites uns minuts. Et recomanem aquesta sessió: http://ves.cat/esM4 
 Si vols fer altra, pots buscar al Youtube. Et sentiràs molt bé!
-Quan acabis, agafa un full, un llapis i colors per dibuixar la teva postura de ioga favorita. Com a últim consell,
quan estiguis dibuixant, posa al Youtube "música relaxant". Ja veuràs quina tranquil·litat!
 
-Practica el valor posicional dels números amb la següent activitat: http://ves.cat/esM1
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-Fes una visita virtual a la Sagrada Família i escriu el que més t'hagi impressionat i per què. No t'oblidis de fer-
ho ben bonic i elegant! Enllaç: http://ves.cat/esM3
 
ALUMNES QUE FAN RELIGIÓ: 
-Visualitzar el vídeo "Quaresma i Metanoia" en el següent enllaç: http://ves.cat/esM7
-Després heu d'escriure en un full què heu après i que us ha agradat més del vídeo. Per últim, heu de fer un
dibuix dels dos personatges, escrivint els seus noms.
 

-Avui podries practicar la suma, la resta i la multiplicació amb la següent activitat (enllaç):
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/colegio/maquina.html A veure quantes operacions pots fer en 60
segons.
-L'alumnat de 4t de Primària també pot repassar la divisió amb el següent enllaç: http://ves.cat/esM9
 
-A més us deixem unes activitats per conèixer a Joan Miró i la seva obra en el següent enllaç:
http://ves.cat/esNd

- Cuinar en família és divertit! Anem a fer alguna recepta! Per exemple: una amanida, una macedònia, algun
plat del nostre país, arròs, pasta, etc. 
Podem començar escrivint la recepta en un full. Recordeu, per fer la recepta hem de posar el títol, els
ingredients, els utensilis de cuina i els passos a seguir. Si teniu dubtes, els vostres pares us poden ajudar!
També podem afegir un dibuix a la recepta, i la podem decorar. 
Després, ens posarem a la feina i juntament amb els nostres pares i mares, farem el repte! Bon profit!
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