PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEL 4 DE MAIG AL 8 DE MAIG 
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: TERCER

DESENVOLUPAMENT

OPCIÓ 1
Et convidem a conèixer algunes cosetes
sobre la Terra i l’origen de la vida en
aquesta lectura! No tens curiositat?
https://drive.google.com/file/d/1v4UmQB4
WbxBy7rDo7ELdanOI0W9iCZO_/view?usp=
sharing
OPCIÓ 2
https://drive.google.com/file/d/1mI6BeHkK
0fb0rZ-vz2kMHJ6TyKGuAqU7/view?usp=sh
aring

Música

https://montsesanemeterio.wixsite.com/m
usicacm2

RETORN
AL TUTOR

DIMARTS

Mates

OPCIÓ 1

TASCA
RETORNABLE

Aquí tens la solució de l’activitat
“Matemàtiques de Sant Jordi” de la
setmana passada:
ESCRIT
https://drive.google.com/file/d/1xcqbUuyL
qajS8FUeT-mOdA5u5EOHp03I/view?usp=sh
aring
Recordes que l’Escola El Rellotge, fa uns
mesos, ens va demanar que dibuixessim el
plànol del pati de la nostra escola? Doncs
ara, el que et proposem és una cosa
semblant, però amb el plànol de casa teva i
… alguna cosa més. Fes un cop d’un a
aquest document
https://drive.google.com/file/d/19_-prZ5w
hIcp4ou-0s8OYmqGAVSKviKs/view?usp=sha
ring i t’ho expliquem!
RETORN: Cal que enviïs un correu escrivint:
★ Assumpte: EL PLÀNOL DE CASA MEVA Nº1
★ Al cos del missatge, cal que:
○ Adjuntis les dues fotografies referents als
punts 1 i 3.
○ Escriguis la resposta a la proposta 2
directament en el correu. Si ho prefereixes,
pots escriure-ho a mà en un full i fer-ne una
fotografia.

OPCIÓ 2
Fes la opció 1 i contesta aquestes
preguntes:

DIRECTAMENT
al correu
electrònic de la
tutora

1. Compte el número habitacions té
casa teva?.
2. Mesura quan fa la teva habitació.
Saps que hi ha diferents maneres de
fer-ho (amb els peus, amb cinta
mètrica…). Tria la que consideris i
escriu-la.
OPCIÓ SIEI
Ens partim una pizza?

Educació
física

En aquest enllaç tens l’activitat proposada
d’Educació Física per aquesta setmana.
Som-hi!
Circuit d'obstacles

DIMECRES

Coneix. del
medi

OPCIÓ 1
Al següent enllaç, tens la proposta de Medi
per la setmana que començarem. Ve amb
sorpresa inclosa!
https://drive.google.com/file/d/1TFcd7PXV
C_tmn6VYo1ngQn87FkQANoYO/view?usp=
sharing

Plàstica

Aquesta setmana et proposem una activitat
que podràs fer amb allò que tinguis per
casa!
https://drive.google.com/file/d/1NnYa8bsc
k7FUFCQoyGLsCTB8FtEeMTih/view?usp=sh
aring

DIJOUS

Llengua
castellana

Esta semana te proponemos que hagas dos TASCA
RETORNABLE
listados:
1. Uno con cinco cosas o más que te gusta
hacer estos días que estás en casa.
2. Otro con cinco cosas o más que te
gustaría hacer cuando volvamos a
nuestra vida más o menos normal.
Sería fantástico que nos contaras también
el porqué.
¡¡¡Qué ganas de leerlo!!!
RETORNO: Debes enviar un correo escribiendo:
★ Asunto: LISTADOS
★ En el cuerpo del mensaje debes escribir las dos
listas que te pedimos y el porqué.

OPCIÓN 2
https://drive.google.com/file/d/1YTPG41iUTTnjeaT
Pc8uWROaHxf0WHXjA/view?usp=sharing

OPCIÓN SIEI
Horario

ESCRIT
DIRECTAMENT
al correu
electrònic de la
tutora.

Religió

Aquesta setmana recordarem tot el que
hem après sobre la vida de Jesús.
Vida de Jesús

Alternativa

Què et sembla si fas un recorregut per les
diferents emocions que has sentit aquests
dies?
Et proposem que:
1. Facis un llistat amb les diferents
emocions viscudes.
2. I et dibuixis amb cadascuna d’aquestes
emocions.
Segur que has viscut moltes emocions!!!
Som-hi!!

DIVENDRES

Anglès

Watch the videos and do the activities.
● https://www.youtube.com/watch?v=
FHaObkHEkHQ

● https://www.youtube.com/watch?v=
tS8q86ODHuc

● https://drive.google.com/file/d/1i1ql
BF_YdCO7Gtx9dqRsCMQr9FZzqUJk/vi
ew?usp=sharing

OPTION 1
https://es.liveworksheets.com/worksheets/
en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/T
he_family/Family_-_using_the_Simpsons_t
h5414gj
OPTION 2, SIEI
https://es.liveworksheets.com/worksheets/
en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/T
he_family/FAMILY_xm2716yn
Tutoria

HORA DE LA VIDEOTRUCADA 11:30 h.
Què us sembla si intentem fer una
videotrucada i ens veiem les cares???
Estigueu atents i atentes al correu
electrònic, que us explicarem com fer-ho!!!
3r A: https://meet.google.com/hgx-zetm-hyt
3r B: https://meet.google.com/stp-cozz-efp
3r C: h
 ttps://meet.google.com/tqf-azms-tfy
Aquí tens uns consells per a que tot surti
bé!
https://view.genial.ly/5eaab5456ec83b0d9bae3
5a9/vertical-infographic-consells-fon-funcionam
ent-conferencia

Aix! Quines ganes!!!!

