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Bon dia nens i nenes! En aquest enllaç podeu trobar les activitats que haureu d’anar fent cada setmana, heu d’entrar i clicar al vostre curs. És
important que us fixeu en la setmana que esteu i feu les activitat de cada matèria. A més, en aquesta taula trobareu activitats extra i d’altres
que haureu de retornar a través del correu al vostre mestre/a. Esteu atents i ànims!
Enllaç: https://web.editorialteide.com/ca/ens-quedem-a-casa/
PLA DE TREBALL
ÀMBIT LINGÜÍSTIC CATALÀ I
CASTELLA

NIVELL: 3r i 4t
CURS 2019-2020
SETMANA DEL 8 DE JUNY AL 14 DE JUNY
CATALÀ:
3r- Cliqueu l’enllaç de l’editorial teide: https://web.editorialteide.com/ca/ens-quedem-a-casa/ aneu al vostre curs i
feu les activitat nº 5 “ La notícia” ,llegiu la notícia i contesteu a les preguntes, després escolteu l’àudio de la notícia i
feu les activitats.
4t- Cliqueu l’enllaç de l’editorial teide: https://web.editorialteide.com/ca/ens-quedem-a-casa/ aneu al vostre curs i
feu l’apartat nº 5,”Paraules homòfones i grafies C i Q “ Fixeus en les paraules destacades de cada diàleg i resoveu
les activitats. Després fixeus amb les grafies “c i q” i realitzeu les activitats.
CASTELLÀ:
3r- Ir a el enlace de la editorial teide : https://web.editorialteide.com/ca/ens-quedem-a-casa/ acceder a vuestro
curso al apartado nº 5, “El cómic,” leer el cómic y resolvéis la actividad de comprensión. Después observáis cómo se
representa el diálogo en el cómic y realizáis las actividades.
4t- Ir a el enlace de la editorial teide : https://web.editorialteide.com/ca/ens-quedem-a-casa/ acceder a vuestro
curso y hacéis el apaetado nº5 “ Como viven los animales bajo la tierra”, leer la lectura y hacéis las actividades .
Después hacéis la actividad de clasificación de palabras en agudas, llanas y esdrújulas. Y por último hacéis el dictado.

ÀMBIT MATEMÀTIC

Aquesta setmana us enviaré una fitxa de mates per correu. La podeu imprimir o la podeu fer a la llibreta copiant els
enunciats i responent a la mateixa llibreta. Després feu una foto i me l’envieu per correu. Poseu el meu nom al
“Asunto”, així sabré que és per mi. Esteu atents al correu!
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LLENGUA ANGLESA

MÚSICA I PLÀSTICA

Com aquesta setmana no he rebut ni un sol deure us torno a proposar la mateixa feina , continuem amb les
nacionalitats!
Busca la bandera d’aquests països i digues el color. Quan acabis has de buscar en quin idioma parlen.
The USA, The UK, India, Brasil, Argentina, Germany, Belgium, Switzerland.
Exemple: Italian flag is red, green and white. In Italy they speak italian!
Retornar la feina amb el meu nom al asunto
MÚSICA
https://blocs.xtec.cat/viscalamusica/files/2014/08/2n-fitxa-can%c3%a7o-al-jardi.jpg . Cliqueu l’enllaç , canteu la
cançó i feu les activitats de la fitxa.

ÀMBIT MEDI

MEDI NATURAL: (Pepita):
3r-Cliqueu l’enllaç:
http://www.text-lagalera.cat/interact/guiesTRAM2/3rcompleta/medi/Unitat07/NT3NG07GP01/content/NT3NG07G
P01_5_large.html Mireu les imatges i comenteu les sensacions que us aporten i quins sentits intervenen en cada
una d’elles.
.4t- Cliqueu l’enllaç: https://web.editorialteide.com/ca/ens-quedem-a-casa Aneu a la activitat nº 6 “Un munt de
plantes” Feu les activitats de classificació de les plantes, i les parts de: la flor, la fulla, l’arrel i el fruit.

ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA

Feu una mica d’exercici cada dia. Entreu a l’enllaç i a moure una miqueta el cos!!
https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY&list=RD9fgA6TJ5VHY&start_radio=1
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PLA DE TREBALL
ÀMBIT LINGÜÍSTIC CATALÀ I
CASTELLA

NIVELL: 5è
CURS 2019-2020
SETMANA DEL 8 AL 14 DE JUNY
WEB TEIDE: https://web.editorialteide.com/ca/ens-quedem-a-casa/
LENGUA CASTELLANA (Mireia):
1. Una vez entréis en el enlaçe tendreis que acceder a vuestro curso y al apartado 5: “Qué bonitos son los
anuncios”. Deberéis leer la lectura y hacer las actividades, después hay otro apartado con ejercicios de
expresión escrita donde deberéis escuchar la audición. Deberéis entregar el ejercicio 4 pero si lo preferís
podéis anunciar algún alimento o producto en cambio de una película. Recordad que tenéis que poner mi
nombre en el asunto.
LLENGUA CATALANA (Sonia):
1. https://agora.xtec.cat/escolaanselmclave/primaria/2n/activitat-19-catala-28-maig-2020-el-comic/ Cliqueu
sobre aquest enllaç i llegiu el còmic d’en Massagran.
A continuació feu la fitxa, apretant a l’apartat que diu “FITXA”, en color blau ( ho podeu fer en un full i
m’envieu les respostes per correu.
Intenteu, també, crear el vostre propi còmic en un full, de sis vinyetes, i envieume’l per correu.

ÀMBIT MATEMÀTIC

WEB TEIDE: https://web.editorialteide.com/ca/ens-quedem-a-casa/
MATEMÀTIQUES (Mireia i Lluïsa)
1. REPTE MATEMÀTIC 5. Un cop entreu a l'enllaç haureu d’accedir al vostre curs i a l’àrea de matemàtiques.
Llavors entreu al repte matemàtic número 5: capses, llapis i bolígrads. Us sortirà un problema d’exemple i
haureu de clicar el llàpis per fer les activitats.
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2.

Haureu de fer aquesta fitxa i la corregirem el proper dimarts a la
videotrucada. Em podeu enviar les respostes amb antelació amb el meu nom a l’assumpte.
3. http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/index.html En aquest enllaç trobaràs diferents jocs
matemàtics on podreu repassar i disfrutar mentres jugueu.
LLENGUA ANGLESA

Durant aquesta setmana treballarem més vocabulari: El menjar i les parts de la casa
Food games
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/18072
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/18075
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17980
https://www.eslgamesplus.com/food-and-drinks-esl-vocabulary-game-catapult-game/
https://www.eslgamesplus.com/food-and-drinks-esl-vocabulary-game-catapult-game/
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MÚSICA I PLÀSTICA

HOUSE PARTS games
https://matchthememory.com/partsofthehouse
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/rooms
video
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc
Durant la setmana us enviaré una fitxa per completar i retornar. Ja sabeu que ho podeu copiar en la llibreta, en un
word, imprimir-ho… Recordeu posar el meu nom
MÚSICA i PLÀSTICA(Sonia).
Aquesta setmana us animo a que escolteu una cançó que us agradi molt i que m’expliqueu en 3 línies, com a màxim,
allò que us fa pensar la cançó en sentir-la.
M’heu d’escriure el nom de la cançó i allò que us fa pensar, ok? i m’ho envieu per correu.

ÀMBIT MEDI

MEDI NATURAL (Sonia):
1.https://web.editorialteide.com/ca/ens-quedem-a-casa/ Accediu a medi natural i cliqueu sobre l’activitat nº4: “El
cinema amb l’ordinador”.
Llegiu la informació que us expliquen i intenteu fer la vostra seqüència d’imatges (no cal que siguin de dotze
imatges, com us proposen , ho podeu fer com vulgueu).
Us animo a que feu una foto de la vostra seqüència i m’envieu un correu on la pugui veure!. Ànims!.

ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA

Aquesta setmana, heu d’intentar fer cada dia mitja hora de caminada a l’aire lliure.

PLA DE TREBALL
ÀMBIT LINGÜÍSTIC CATALÀ I
CASTELLA

NIVELL: 6è
CURS 2019-2020
SETMANA DEL 8 AL 14 DE JUNY
Aquesta setmana de català enviaré les fitxes d’activitats més els refranys.
De lengua castellana, os enviaré solo las fichas de actividades más los refranes.
Recordeu que és molt important que busqueu als diccionaris les paraules que no enteneu, o busqueu la paraula que
us sembla que estigui bé, sempre ho hem de comprovar.
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ÀMBIT MATEMÀTIC

LLENGUA ANGLESA

MÚSICA I PLÀSTICA

ÀMBIT MEDI

Feu una fotografia de la feina feta o escanegeu-la o feu-la en un document i envieu-la per correu. Penseu que teniu
tota la setmana per fer-la.
Tal i com us vaig explicar el divendres a la videoconferència, us envio la fitxa per correu. La podeu imprimir o la
podeu fer a la llibreta, no cal que copieu els enunciats, això si, quan respongueu indiqueu el número d’exercici.
Després feu una foto o adjunteu la fitxa i me l’envieu per correu. Poseu el meu nom al “Asunto” així sabré que és
per mi.
Ens veiem el divendres a les 17h.
Aquesta setmana tornarem a recordarem un seguit de vocabulari que sembla que ens cal una miqueta!
Food games
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/18072
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/18075
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17980
https://www.eslgamesplus.com/food-and-drinks-esl-vocabulary-game-catapult-game/
https://www.eslgamesplus.com/food-and-drinks-esl-vocabulary-game-catapult-game/
Com fins ara us enviaré una fitxa per correu i l’haureu de retornar amb el meu nom al asunto i recordeu que la
corregim entre tots a la classe online.
MÚSICA (SONIA)
Aquesta setmana us animo a que escolteu una cançó que us agradi molt i que m’expliqueu en 3 línies, com a màxim,
allò que us fa pensar la cançó en sentir-la.
M’heu d’escriure el nom de la cançó i allò que us fa pensar, ok? i m’ho envieu per correu ficant a l’assumpte el meu
nom.
Aquesta setmana de Medi tornareu a mirar un video del Que qui com, que es titula “Enginyeria: mines i carreteres”.
Durant la visualització del video, haureu de respondre a les següents preguntes:
De quin color és la primera grua que agafa terra i la posa en un camió?
Quan pesa la màquina que compacta i aplana el terra de la carretera?
En quin any l’exèrcit romà va arribar a Empúries?
Com es deia la via, o sigui la carretera, que va construir l’exèrcit romà?
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Com es diu l’última fase de la construcció d’una carretera?
Quants kilòmetres en total tenen les mines que veiem al video?

ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA

I com ja sabeu, m’envieu la feina per correu electrònic.
Aquesta setmana, heu d’intentar fer cada dia mitja hora de caminada a l’aire lliure.

