
PLA DE TREBALL SETMANA DEL 27 AL 30 D’ABRIL

DILLUNS 27 D’ABRIL

ÀREA ACTIVITAT

MATEMÀTIQUES Mira el document “Ofertes del supermercat”. A continuació respon el formulari  següent: 

“Problemes del supermercat”.

Enviar foto a la tutora.

 LECTURA I   

COMPRENSIÓ

Llegeix el text L’ITAMAR ES PASSEJA PER LES PARETS que t’hem enviat en un document adjunt, 

amb aquest nom.

Respon les preguntes. Si no pots imprimir-ho, contesta les preguntes en un full a part.

Envia foto a la tutora.

PLÀSTICA Acabar el quadre de com et sents davant d’aquesta situació. i

ENVIA LA FOTO DEL TREBALL A : plasticalesarrels@gmail.com

DIMARTS 28 D’ABRIL

ÀREA ACTIVITAT

ANGLÈS Et vols apendre aquest poema sobre la primavera: https://youtu.be/-JbCoA1afbw ?

En el document POEM FIVE LITTLE FLOWERS, trobaràs la lletra. Si hi ha alguna paraula que no 

coneixes la pots buscar al traductor. 

Si et ve de gust pots dibuixar i pintar les 5 flors tal com les descriu el poema i enviar-me un petit 

video ensenyant les flors i recitant el poema al meu correu: nplanas5@xtec.cat



      MÚSICA 

Mira els enllaços, aprèn un dels dos ritmes i envia’m un vídeo practicant.

https://www.youtube.com/watch?v=uOuLi0avCwU

https://www.youtube.com/watch?v=O-l7lpAYqlA\

El meu correu electrònic:   slopez53@xtec.cat

MATEMÀTIQUES

Avui una mica de raonament matemàtic. Ho trobes en el document adjunt: Raonament lògic 3a set. 

Si no ho pots imprimir, cap problema. En un paper pots escriure la resposta. Posa el número de 

l’exercici i després la solució.

Envia document o foto a la tutora.

DIMECRES 29 D’ABRIL

ÀREA ACTIVITAT

MEDI 

Aquesta setmana et proposem un experiment.  Plantarem llenties en un pot de vidre o de plàstic 

transparent amb cotó. Però abans de fer-ho ens agradaria que pensessis què ens saps de la 

germinació de les llavors. Respon les preguntes del document adjunt: Idees prèvies de la 

germinació.

Un cop hagis respost les preguntes ara pots fer l’experiment. Mira atentament el vídeo dels passos 

que hem de seguir.

https://youtu.be/kdXbEc7KAjY

EXPRESSIÓ ESCRITA

Fes una llista de totes les coses que vols fer quan s’acabi el confinament. Com a mínim 10. Ho pots 

fer a l’ordinador en un word o escriure a la llibreta que vas fer la setmana passada. Recorda posar el 

títol.

Envia document o foto a la tutora.

Aquesta setmana farem llançaments i recepcions, podeu fer tots els que vulgueu, depèn de l’espai que 



EDUCACIÓ FÍSICA 

tingueu a casa, jo us he fet un exemple perquè pugueu practicar:

https://youtu.be/as5wZ5TXaDw

Envia’m un video, una foto o m’escrius explicant aquells llançaments  que et surtin millor o t’agradi més 
fer.

DIJOUS 30 D’ABRIL FESTA LOCAL DIVENDRES 1 DE MAIG ( DIA DEL TREBALLADOR


