PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DE L’1 DE JUNY AL 5 DE JUNY 
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: tercer

DESENVOLUPAMENT

RETORN
AL TUTOR

Opció 1:
Aquesta setmana dictat:
https://drive.google.com/file/d/161iFimHM
QBZZ_Oe-kDS0hehV916tqq_h/view?usp=sh
aring

Opció 2:
https://drive.google.com/file/d/1qqFqb5c0
b2WLjhCMez7NF9Aa4QoURi0W/view?usp=
sharing
Audio dictat Opció 2:
https://drive.google.com/file/d/1UqamLUx
f7R4nOomGD2DRXZxGh_GXxU3t/view?usp
=sharing
Opció SIEI:
Activitat: lectura en veu alta i comprensió
lectora

Música

https://montsesanemeterio.wixsite.com/mu
sicacm6

RETORNABLE
montserratsanemet
erio@escolaelsang
els.cat

DIMARTS

Mates

Opció 1:
Treballa amb el teu cos!!!
https://drive.google.com/file/d/1YWjfTOcj
MHuZSJoZcyaWEF-XNNLeu2yY/view?usp=
sharing
Algunes de les fotografies rebudes les
compartirem a l’Instagram de l’escola.
En cas de no voler que la vostra imatge
surti a I nstagram, especifiqueu-ho al
correu.

Opció SIEI:

Problemes
Educació
física

En aquest enllaç hi trobareu les activitats
d’educació física proposades per aquesta
setmana. Som-hi!
El repte de les emocions

DIMECRES

Coneix. del
medi

Opció 1:
★ Observa la teva llavor i, si hi ha hagut
algun canvi, anota la data en la teva
fitxa, escriu què ha passat i dibuixa-ho.

★ Entra al següent enllaç, llegeix bé i
resol allò que et proposem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSdSXld8GUQe-Mu0ljfRzAcLC0BBPWI
vNqce5UKzjAzn3_Wx7g/viewform?usp=sf
_link

RETORNABLE
cintabarcelo@esco
laelsangels.cat

Opció 2:
https://drive.google.com/file/d/1yrF51x4UU
2KQVjRtEs71pOqXRuZDJg8X/view?usp=sha
ring

Plàstica

La proposta de plàstica d’aquesta
setmana és que feu la inicial del vostre
nom en cartró i la decoreu amb llanes,
fils, pintada amb retoladors, ceres,
colors, papers enganxats, ... com vulgueu.
Us deixem un exemple:

DIJOUS

Llengua
castellana

Esta semana “la coma” es la protagonista
de Lengua castellana.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LScr4A8VUuqaTqTJpbNc0DdtqsIDxd93DFI
J_rY4cD2y38HSwA/viewform?usp=sf_link
Rellena el formulario y clica en “Enviar”.
Opció 2:
https://drive.google.com/file/d/1ddJML8ox
SicdeWQoI73g2NB06G_mvYKD/view?usp=sh
aring
Opció SIEI:
Ficha de lectura y dictado

RETORNABLE

Religió

Aquesta setmana a Religió parlarem de…
Clica l’enllaç: L’amor

Alternativa Obre l’enllaç del curt que et proposem
aquesta setmana:
https://youtu.be/XxvLDL8Smck
Després de veure el curt, respon aquestes
preguntes:
https://drive.google.com/file/d/1bxB_Tslsc
Uyk12ErzzF7LS2nWF5k_erb/view?usp=shari
ng

DIVENDRES

Anglès

Tutoria

Click to see the activity

El divendres 5 de juny a les 11.30h, clica a
l’enllaç corresponent a la teva classe:
3r A
https://meet.google.com/mzp-cphx-gzt?hs
=122&authuser=0
3r B
https://meet.google.com/xck-ceuy-vqy?hs=
122&authuser=3
3r C
https://meet.google.com/vis-qtco-dcf?hs=1
22&authuser=1

