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EXPLICACIÓ DE LES 

TASQUES A FER 

Hola a tots i totes! 

Iniciem aquest tercer trimestre estrany per 

a tothom. Us proposem un seguit de tasques per a realitzar aquesta setmana. 

Esperem que us agradin i que les feu amb moltes ganes i il·lusió. 

A continuació us expliquem quin serà el funcionament d’aquestes 

feinetes: 

Quan rebreu les tasques? Exceptuant aquesta setmana i aquells 

dies que el dilluns sigui festiu, les tasques les rebreu els dilluns a les 

9:30h.  

   Quan les haureu d’entregar? Les feines que us demanem ens les    

haureu de fer arribar els divendres abans de les 17:00h. 

Com treballarem? Rebreu un pdf perquè pogueu visualitzar totes les 

activitats a realitzar i un word de cada activitat per poder 

respondre en el mateix document. Primer obre el pdf i llegeix amb 

atenció l’activitat 1 i després busca el document word de l’activitat 1 

per fer la tasca, i així amb la resta d’activitats.  

A on les fem arribar? Les heu de fer arribar al correu de la tutora (el 

mateix correu a través del qual heu rebut aquesta informació). 

Com ho fem arribar? Us donem diferents opcions per poder-nos 

enviar les tasques finals. Ho podeu fer a través de: 

- Documents Word (a partir del document word adjunt). 
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- Imatges, vídeos, àudios o com a últim recurs, també ho podeu 

fer a mà, tot enviant-nos la fotografia pertinent. 

 

Qualsevol d’aquestes opcions serà vàlida, tot i així cal que guardeu el 

material final per tal d’entregar-lo quan tornem a l’escola. 

Quan us farem el retorn? La setmana següent, el dimecres, rebreu 

un correu amb la valoració de les vostres activitats per part dels 

mestres. 

Per tal de que us pugueu organitzar, us aconsellem que feu un horari per fer les 

activitats. No és obligatori, cadascú s’organitza com creu oportú, només és una 

proposta per facilitar-vos la feina. Recordeu que és important que us organitzeu 

al llarg de la setmana per no fer-ho tot a l’últim moment! 

Us deixem algunes recomanacions i també alguns aspectes que 

tindrem en compte a l’hora de valorar els vostres treballs: 

1. Sigueu curosos amb les feines, així ho entendrem millor i serà més 

amè i engrescador llegir-ho. 

2. Recordeu que quan més completes siguin les respostes millor, tenim 

moltes idees al nostre cap però si no les escrivim detalladament potser 

no les podem acabar d’entendre. 

3. Intenteu fer les activitats vosaltres sols, però si hi ha alguna cosa que 

no enteneu, podeu demanar ajuda als vostres pares i mares.  

4. Reviseu bé totes les activitats un cop les hagueu enllestit, els retocs 

finals us poden ajudar a fer una millor feina. 

5. Entregueu totes les activitats que us demanem, valorarem molt 

positivament que ho hagueu intentat.  

6. Feu les activitats en un lloc tranquil i sense interrupcions, segur que 

us sortiran molt millor!  
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7. La puntualitat és un aspecte molt important. S’ha d’entregar dins els 

terminis acordats. 


