PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEL 
27 d’abril A L’1 de maig
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: tercer

DESENVOLUPAMENT

OPCIÓ 1

RETORN
AL
TUTOR
TASCA
enllaç RETORNABLE

Si
cliques
aquest
https://drive.google.com/file/d/1_Oye44PlNJ
4Gld_gEb0BAzINbQHmVPEz/view?usp=sharin
g, se t’obrirà el document amb la cançó
escrita “Els pirates
”, a la qual li falten unes
paraules i en el seu lloc hi ha números.
Has de descubrir de quines paraules es tracta.
Però no pateixis! Per ajudar-te, adjuntem
l’audio
de
la
cançó
https://www.youtube.com/watch?v=IRdV_aAl
xck.
Escolta-la i completa els espais buits.
No te la podràs treure del cap!!!!!!!
Cal que enviïs un correu escrivint el 
títol de
l’activitat (el que apareix en el document que
has obert), 
els números de l’u al deu i les
respostes al darrera.

RESPOSTES all
correu
electrònic al
TUTOR

OPCIÓ SIEI
https://drive.google.com/open?id=1FUildRVjt
SzSSSsY4u88BK3LO7-kj-kT

DIMARTS

Música

https://montsesanemeterio.wixsite.com/musi
cacm1

Mates

OPCIÓ 1
Fixa’t Avui et portem un 
joc matemàtic. T’has
de concentrar molt!
Has de descobrir el valor de cada lletra, ja que
cadascuna amaga un número diferent.
Llegeix atentament les instruccions que
trobaràs
en
aquest
enllaç
https://drive.google.com/file/d/1zSXVwNskt6
ssestefItcL0R0FG7FAE7m/view?usp=sharing i
demostra les teves habilitats matemàtiques!!
Les solucions te les enviarem la setmana
vinent.

OPCIÓ 2
(OPCIÓ RETORNABLE A LA TUTORA)
https://drive.google.com/file/d/1Nw4S1j5PM
vidVnRcjUaHYvplGDXvOOvQ/view?usp=sharin
g
OPCIÓ SIEI

(TASCA RETORNABLE A LA TUTORA)
https://drive.google.com/open?id=1keP-P7kX
xFRkHPn-R3UhZEFe4adODm7U
Educació
física

En aquest enllaç teniu les activitats
proposades d’Educació Física per aquesta
setmana. Endavant!
El nostre cos

DIMECRES

Coneix.
del medi

Et proposem fer una activitat relacionada amb TASCA
RETORNABLE
la teva història personal.
En aquest document
https://drive.google.com/file/d/1KD4M9MBp
N2bRhRL_BGgGx4-xhhROs257/view?usp=shar
ing, et recordem alguna idea que ja vam
explicar al primer trimestre.
Ens encantaria veure l’eix cronològic de
cadascun de vosaltres. Així que t’animem a
fer-lo seguint les indicacions del document.
Posa-hi tota la imaginació que vulguis!!!

Cal que enviïs un correu escrivint el 
títol de
l’activitat (el que apareix en el document que
has obert), una 
foto del teu eix cronològic i
algun comentari sobre l’activitat.

FOTO al
correu
electrònic al
TUTOR

Plàstica

Et va agradar la rosa de Sant Jordi que va fer
la Cinta a l’Instagram? Doncs aquesta setmana
seguim amb més flors.
Aquesta flor també és una rosa, però no té res
a veure amb la que nosaltres regalem i/o ens
regalen per Sant Jordi. És la 
rosa de Jericó
. La
coneixes?
Sí? Caram quina sort!
No? No pateixis, te la presentem en aquest
document:
https://drive.google.com/file/d/1PgnwLCIH3b
qKljLFwt9FcC4vrrNMe9aK/view?usp=sharing
I després de conèixer-la, et convidem a veure
aquest vídeo 
https://youtu.be/ZJev2gWISKs,
on la senyoreta Rosa t’ensenyarà com pots fer
la teva pròpia Rosa de Jericó!!
M’encanta veure com s’obre!!!!

DIJOUS

Llengua
castellana

OPCIÓ 1
¡¡¡Que levante la mano a quien se le haya
caído un diente estos días!!!
Lo sabía!!! ¿Quieres conocer el porqué de
esos pequeños regalos que el ratoncito te
deja a cambio de tus dientes?
Lee la lectura titulada “
El ratoncito Pérez
”:
https://drive.google.com/file/d/1pW3dcQL1fa
jRDyijUPd4L6Qntvhu5JWv/view?usp=sharing
y contesta las preguntas que la acompañan.

Puedes hacerlo en una libreta, una hoja o
imprimiendola. Tu eliges. Eso sí, recuerda
escribir el título de la actividad arriba en el
centro, dejar una línea y empezar a escribir el
número de la pregunta y la respuesta en el
margen izquierdo.
¡No te olvides del margen a los dos lados!
¡¡¡A disfrutar de la lectura!!!

OPCIÓ 2
https://drive.google.com/file/d/1Wmqq3XKB
htvB-BKxJ8tYsb1zKUMTmsS7/view?usp=shari
ng
Religió

Activitat de S
 ant Jordi.
Llegeix i contesta la pregunta.
Cliqueu el següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1ljXHTHeA1c
Vj56_Z3rlhV2hrbIsK8774/view?usp=sharing
DIVENDRES

Anglès

Look at the story using this link
http://vimeo.com/102942550 and identify the flags
(Malta, Georgia, Romania, Egypt, Greece, Serbia,
England, Ethiopia and Russia).

Tutoria

