
HORAR I  MÀG I C  setmana 7  
TEMPS  DILLUNS 27 DIMARTS 28 DIMECRES 29 DIJOUS 30 DIVENDRES 
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Mates: 	Inventem problemes 
Heu d’inventar-vos 
problemes matemàtics 
observant l’operació que us 
proposem. Per fer-ho, 
haureu de mirar el formulari 
que us enviarem per correu 
Inventem problemes 
matemàtics .Heu	de	donar-li	a	
enviar	al	formulari. 
 

Anglès: 	Aquesta setmana et proposo que escoltis aquesta 
cançó:https://youtu.be/TV3X26zXJNE només perquè ballis i t’ho 
passis bé! (“Whose animal is this tail?) 
Després pots fer dues activitats. No cal imprimir. La primera és de 
llegir la descripció d’un animal  i saber  quin animal és. 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Secon
d_Language_(ESL)/Have_got_-
_Has_got/describing_animals_cy3991pk 
 La segona activitat que  és VOLUNTÀRIA respondre si un animal 
pot fer una acció o no.  
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Secon
d_Language_(ESL)/Can_or_can't/Can_animals_do_this_(Can_or_ca
n't)_ly2151ko  
Retornar al correu amezquit@xtec.cat en el format que vulgueu  

Medi: 	Què hem après sobre la 
germinació? Rebreu un 
formulari on veureu un vídeo 
repassant el que hem treballat i 
haureu de contestar les 
preguntes que us proposo. 	Heu	
de	donar-li	a	enviar	al	formulari. 
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. Llengua:		Completa	les		frases	

de	la	fitxa	Completem	
frases		perquè	tinguin	sentit.	
Enviar	una	foto	o	un	correu	
amb	les	frases	que	heu	fet.	

Música: 	Fes	clic	a	l’enllaç	i	segueix	les	consignes.	Si	és	fàcil,	pots	inventar	
noves	paraules,	en	comptes	de	pan	podria	ser	ma,	en	comptes	de	
“mariposa”	podria	ser	unicornio...	
https://www.youtube.com/watch?v=KLSf36iPqu8	
 

Llengua: 		Inventa		2	petites	
històries	a	partir	de	la	resposta	a	
les	preguntes	del		full	que	t’he	
enviat	“Inventem	petites	històries”.		
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Plàstica:		Acabar	el	quadre	de	
com	et	sents	davant	d’aquesta	
situació.		I	enviar	una	foto	a	
plasticalesarrels@gmail.com 
	

Quinzet; Escolta els 10 problemes i escriu el resultat en un full. 
Sumes i restes en 2’; 
Envia’m el resultat per correu dels problemes que has fet bé i les 
sumes i restes. Direccionalitat  

Educació física: 	Aquesta 
setmana farem llançaments i 
recepcions, podeu fer tots els 
que vulgueu, depèn de l’espai 
que tingueu a casa, us he fet un 
exemple perquè pugueu 
practicar: 
https://youtu.be/as5wZ5TXaDw 
Envia’m un vídeo, una foto o 
m’escrius explicant aquells 
llançaments  que et surtin millor 
o t’agradi més fer. 
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Com	estic?	Cadena	dels	
missatges.	He	d’escriure	un	
missatge	del	color	de	l’emoció	
que	més	hàgiu	sentit	al	llarg	
del	dia.	

Com	estic?	Cadena	dels	missatges.	He	d’escriure	un	missatge	del	color	
de	l’emoció	que	més	hàgiu	sentit	al	llarg	del	dia.	
	

Com	estic?	Cadena	dels	missatges.	
He	d’escriure	un	missatge	del	
color	de	l’emoció	que	més	hàgiu	
sentit	al	llarg	del	dia.	
	


