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

DILLUNS

Llengua
catalana

DESENVOLUPAMENT

Llegeix atentament la lectura i contesta les
preguntes.
Espero gaudeix llegint!
https://drive.google.com/file/d/1ra7g3VC5J
eWn5tYmnOtTzk9UPAESsPpv/view?usp=sh
aring
Vés a l’apartat de “Tutoria”, llegeix
l’activitat i envia-la abans de dijous al
matí!!!

Opció 2
https://drive.google.com/file/d/1D6eCWofF
6fmACK_fkNnwF6hwnZvvjfiI/view?usp=shari
ng

Opció SIEI
Seguim practicant la construcció de frases

Música

https://montsesanemeterio.wixsite.com/mu
sicacm5

NIVELL: TERCER
RETORN
AL TUTOR

DIMARTS

Mates

Seguim practicant la multiplicació:
https://drive.google.com/file/d/167QLxebX
GeOnSfnzo8TBy0t9amYbYLR0/view?usp=sh
aring
Us recomanem que aprofiteu per estudiar
totes les taules. Quan comencem el curs
2020-21, s’haurien de saber totes sense
gairebé ni pensar!!!!

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

Opció 2
https://drive.google.com/file/d/1cflQoVR3M
o860S994AqsazaSPvPdJPcE/view?usp=shar
ing

Opció SIEI
Practiquem les multiplicacions

Educació
física

A continuació teniu l’enllaç amb les
activitats proposades d’Educació Física
per aquesta setmana. Molta sort!
El repte dels jocs tradicionals

RETORNABLE

DIMECRES

Coneix. del A l’enllaç següent tens una fitxa per
començar a seguir l’evolució de la teva
medi
llavor:
https://drive.google.com/file/d/1rgsx84uok
Y9XFRX-5kyQ4Wi6_VmxSZoX/view?usp=sha
ring
Si cliques aquí, podràs veure un exemple
de com completar-la. És només una idea:
https://drive.google.com/file/d/13FsN2dfF6
mwLGuF7bca23affRk9BDf3O/view?usp=sha
ring

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

Plàstica

Aquesta setmana us proposem una
activitat diferent. Posa’t davant d’un mirall
i fes el teu autoretrat. Mira de fer-ho el
millor possible i si pots, fes-ho en un full
blanc. Utilitza la tècnica que et vagi més
bé.
Aquí tens un exemple. No pateixis, no cal
que estigui tan perfecte!
https://drive.google.com/file/d/1-IrjAcayHK
Vqvv5UzoTG_80kBu6pkGi1/view?usp=sharin
g

DIJOUS

Llengua
castellana

Vamos a repasar!
https://drive.google.com/file/d/1VIesF1-vv
MnijFbJLCzQbC8ccRZO2YFc/view?usp=sh
aring
Si lo hacéis en una hoja o libreta, sólo
hace falta escribir las respuestas. Los
enunciados no son necesarios.

RETORNABLE

Opció 2
https://drive.google.com/file/d/1e9bUXEhb
x3U9tgLp-WLW-Y_nbhuR1FLG/view?usp=sh
aring

Opció 3 - SIEI Taller de memoria

Religió

Aquesta setmana a Religió continuem
parlant del Regne de Déu.
Cliqueu l’enllaç:
Les Paràboles

Alternativa A veure què et sembla el curt d'aquesta
setmana!!
https://drive.google.com/file/d/1iLQQuLOx
p0q0DSY8PVlwRDQnxM60aOt3/view?usp=s
haring

DIVENDRES

Anglès

Tutoria

The Gruffalo

●

Busca en el teu entorn imatges en
forma de cor, fotografia-les i envia-les
a la teva tutora. Tens temps fins dijous
al migdia. Divendres els compartirem a
la videoconferència!!!

●

Mira aquests exemples que hem
fotografiat nosaltres:
https://drive.google.com/file/d/1Yi6zq
sYLCQRIqcpi3SUj4gKOMCfFB_p9/view
?usp=sharing

●

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=122&authuser=1

