PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEL 18 DE MAIG AL 22 DE MAIG 
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: TERCER

DESENVOLUPAMENT
● Clica l’enllaç següent i a treballar!!!
https://drive.google.com/file/d/1Lix0n_2t
Amd7qO7WeWUhdaZY3T63IKYP/view?us
p=sharing
● Aquesta setmana tenim una segona
tasca per tu! Clica aquí:
https://drive.google.com/file/d/1Yeuecho
Zy3Bvk67VhOarTeot5CHly235/view?usp=
sharing
OPCIÓ 2:
● Clica l’enllaç següent i a treballar!!!
https://drive.google.com/file/d/1JLF9Nh8
wMrParOZpFO_fbFYIg3g85YzK/view?usp
=sharing
● Aquesta setmana tenim una segona
tasca per tu! Clica aquí:
https://drive.google.com/file/d/1Yeuecho
Zy3Bvk67VhOarTeot5CHly235/view?usp=
sharing

RETORN: Cal que enviïs un correu escrivint:
Assumpte: DES DE LA FINESTRA + NOM ALUMNE/A
Al cos del missatge, cal que adjuntis una fotografia
amb la teva descripció escrita a mà.

RETORN
AL TUTOR
RETORNABLE

OPCIÓ 3: SIEI
Aquesta setmana seguim aprenent a
construir frases.
Practica en el següent enllaç:
https://clic.xtec.cat/projects/frases3/jclic.js/
index.html
Envia 5 frases construïdes per tu.

DIMARTS

Música

https://montsesanemeterio.wixsite.com/mus
icacm4

Mates

Entra a l’enllaç i comença a construir!!!!
https://drive.google.com/file/d/1H4_zHGvm8
0Hfw1GwyPOthyclZ_4QDgaF/view?usp=shari
ng

OPCIÓ 3 - SIEI https://drive.google.com/file/d/1H4_zHGvm8
0Hfw1GwyPOthyclZ_4QDgaF/view?usp=shari
ng
Ajuda’t d’aquests enllaços per fer la tasca i
així també practicaràs el vocabulari.
Vocabulari de la casa
Espais de la casa

Tasca
retornable
marinacadena
@escolaelsang
els.cat

Educació
física

En aquest enllaç teniu l’activitat proposada
d’Educació Física per aquesta setmana.
Som-hi!
Jocs amb gots

DIMECRES

Coneix. del
medi

Clica al següent enllaç i comença una
aventura amb noves amigues !!! ; )
https://drive.google.com/file/d/1RWRq7y-9S
9xLznobzt755p8NWk-Tfp-v/view?usp=shari
ng

Plàstica

Mira les imatges dels enllaços i crea els
dibuixos de les ombres a partir de les
joguines o els objectes que tu triïs.
https://drive.google.com/file/d/1GRQwUYM3
KpSodaPrl0N_kav3m_bPLSNq/view?usp=sha
ring
http//drive.google.com/file/d/1P74M4INR9hi
-zI3Q7fvPq1d3K8vA/view?usp=sharing

RETORN: Cal que enviïs un correu escrivint:
Assumpte: OMBRES + NOM ALUMNE/A
Al cos del missatge, cal que adjuntis una o dues
fotografies del dibuix.

DIJOUS

Llengua
castellana

OPCIÓN 1
Entra en el enlace y realiza las actividades:
https://drive.google.com/file/d/1muCkl7m6J
4ecatPJh85SHjmsOgyJ1MVt/view?usp=shari
ng

RETORNABLE

OPCIÓN 2:
Entra en el enlace y realiza las actividades:
https://drive.google.com/file/d/1U9cnKk__h_
F7S-e-RjDrpaXm4_RiIrgy/view?usp=sharing

OPCIÓN 3: SIEI
Sílabas

Religió

Tasca
retornable
marinacadena
@escolaelsang
els.cat

Aquesta setmana a Religió parlarem del
Regne de Déu.
Cliqueu l’enllaç:
Els miracles

Alternativa
Clica a l’enllaç per veure la proposta
d’aquesta setmana:
https://drive.google.com/file/d/1GgtU1Lyvrt
ZWDZh3wntBzbvQS3mCrDDh/view?usp=sha
ring

DIVENDRES

Anglès

Draw a member of your family in each room
and write about them.
https://drive.google.com/file/d/12TYbeHnxV
u-ygdzHru4uSv6vTwu9Rp5C/view?usp=drive
sdk
Then read and record your sentences.
Example: Júlia is my sister. She’s in the
kitchen.

RETORNABLE

You can watch the videos again:
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObk
HEkHQ (FAMILY)
https://www.youtube.com/watch?v=O07X1XL
K4tM&feature=youtu.be (HOUSE)
RETORN: Cal que enviïs un correu a
martaroque@escolaelsangels.cat escrivint:
Assumpte: NOM ALUMNE/A
Al cos del missatge, cal que adjuntis una
fotografia del dibuix i la gravació de les
frases.

Tutoria

El divendres 22 de maig a les 11.30h ens
tornem a veure!!
Clica a l’enllaç corresponent a la teva
classe:
3r A
https://meet.google.com/mzp-cphx-gzt?hs=1
22&authuser=0
3r B
https://meet.google.com/xck-ceuy-vqy?hs=1
22&authuser=3
3r C
https://meet.google.com/vis-qtco-dcf?hs=12
2&authuser=1

