PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEL 25 DE MAIG AL 29 DE MAIG 
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

DESENVOLUPAMENT

T’imagines que et regalessin aquesta
entrada? Clica al següent enllaç per
veure-la:
https://youtu.be/OECoiIahGQI?list=RDOEC
oiIahGQI
Clica el següent link per veure el document:
https://drive.google.com/file/d/1P1uYCiLrJ
Iqp4DchIPvFNuwOXqAJoLSD/view?usp=sha
ring
OPCIÓ 2 (Retornar)
https://drive.google.com/file/d/1fJA_6ykR
MlSjwn4-6PPX0ws3IgqIYVF9/view?usp=sha
ring
OPCIÓ 3 -SIEIRetornar a marinacadena@escolaelsangels.cat

Entrada espectacle

NIVELL: SEGON
RETORN
AL TUTOR

Música

Avui us proposo aprendre una cançó sobre
un lleó molt vergonyós… I acabarem amb
una sessió de massatges en família, però
són uns massatges ben curiosos perquè,
per fer-los, haureu d’imitar amb les mans
diferents animals. Us hi atreviu? Cliqueu
l’enllaç per veure’n les activitats i els
diferents vídeos:
https://drive.google.com/file/d/1sxhoCVW
-gmCZsxWnFcVUV5VtinP-KcaD/view?usp=s
haring

DIMARTS

Mates

OPCIÓ 1:
Practiquem la resolució de problemes.
Cliqueu l’enllaç per recordar com ho fem a
la classe:
https://drive.google.com/file/d/1deM6cEa
vHYCfPRDPsTzzu-Otj4jiR0Ro/view?usp=sha
ring
Cliqueu al link per accedir al document:
https://drive.google.com/file/d/1XBx40w1
oekZe6dtJ4wRszVON8DMiaEXp/view?usp=
sharing

OPCIÓ 2:

Retornable al
correu electrònic
de la tutora.

https://drive.google.com/file/d/1deM6cEa
vHYCfPRDPsTzzu-Otj4jiR0Ro/view?usp=sha
ring
Ara resol aquests problemes (retornable)
https://drive.google.com/file/d/1g_qgtWk
AOBwo9yP3HB3i2X4PdEGefiKE/view?usp=s
haring

OPCIÓ 3 -SIEIProblemes matemàtics casolans

DIMECRES

Educació

Parlem d’alimentació. Cliqueu al enllaç.

física

EDUCACIÓ FÍSICA 1r i 2n setmana 5.pdf

Coneix. del Us convido a fer un viatge al fons marí i
medi
conèixer uns animals extraordinaris!

Podeu primer veure el vídeo, després fer
l’activitat. Per acabar passa una estona
divertida amb “Els germans Kraft”.
https://www.youtube.com/watch?v=p5xXZ
IfiiMY
https://drive.google.com/file/d/1ul7Jp2dF2
cQaomJhZvrkEmicbcgcdMd6/view?usp=sha
ring

Plàstica

Tornem al fons de mar!
https://drive.google.com/file/d/1iPghmRq
1OStf-syeHhqcbMQlLR-ETP_f/view?usp=sh
aring

DIJOUS

Llengua
castellana

Esta semana os propongo la siguiente
actividad:
https://drive.google.com/file/d/1DXBdYtq
DvxT5c3CTAb86tyM51bnUG_8S/view?usp=
sharing
OPCIÓN SIEI
Sílabas

Religió

Aquesta setmana us proposo la següent
activitat.
Cliqueu l’enllaç:
Zaqueu

Alternativa Llegeix la lectura “Les paraules maques” i

després busca dins el teu cap paraules
maques i paraules lletges, divertides i
avorrides.
Clica el següent enllaç per obrir la lectura i
fer les activitats. Ànim que ho faràs súper
bé!

Retornable al
correu electrònic
de la tutora.

https://drive.google.com/file/d/1_h90wbw
onjQekx3WkdJKBFVvHSIdIYRq/view?usp=s
haring

DIVENDRES

Anglès

BROWN BEAR, BROWN BEAR, WHAT DO YOU
SEE?
Listen to the story.
https://youtu.be/WST-B8zQleM
Listen to the song
https://youtu.be/gUdnsvvnnWo
Put the animals in order.
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/Engli
sh_as_a_Second_Language_(ESL)/Animals/Brow
n_bear_story_activity_hg177221zh
Listen and match.
https://es.liveworksheets.com/fu268487ia
Match the pictures with the correct words.
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/Engli
sh_as_a_Second_Language_(ESL)/Storytelling/Br
own_bear_kp75806sp

