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Anglès:  
Rebràs un àudio i una fitxa de treball. 
Escoltaràs la descripció de cada 
animal i hauràs d’escriure el número i 
el nom de l’animal que correspon. És 
una mica difícil, però crec que ho 
sabràs fer molt i molt bé! 

Medi: 		Després	de	treballar	la	germinació	et	
demanem	què	et	facis	preguntes	sobre	de	quina	
manera	les	plantes	aconsegueixen	repartir	les	
seves	llavors	i	que	creixin	així	noves	plantes.	
Contesta	les	preguntes	de	la	fitxa	Què	en	saps?	
sense	buscar	informació	només	amb	el	que	tu	saps	
o	creguis.	Enviar	foto	de	les	respostes.	

Mates: 	Després de recordar 
les monedes i bitllets que 
existeixen pots elaborar-te 
les teves i resoldre les 
activitats que et plantegem 
en la feineta Monedes i 
bitllets. Enviar	foto	dels	
resultats. 

Anglès: 	Acaba la feineta de 
la fitxa: Dibuixa un animal 
que t’agradi i escriu segons 
els models de l’activitat 
anterior (color, on viu, què 
pot fer…). Tria el que tu 
vulguis i escriu el que puguis. 
Tot el que facis estarà 
perfecte!!!! 
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Música: 		Aquesta	setmana	toca	
moure’ns	i	ballar	en	família.		Us	deixo	un	
enllaç.	Si	no	us	agrada	aquesta	versió	en	
podeu	buscar	d’altres!	
https://www.youtube.com/watch?v=JpX
jQRKSe7E	

Llengua: 	Dictat	preparat	setmana	8.	Enviar	una	
foto	del	dictat	corregit.	

Llengua:			Lee	el	cuento	de	
“Las	arrugas”	y	pregunta	a	tus	
padres	y	a	tus	abuelos	a	qué	
juegos	les	gustaba	a	ellos	jugar	
cuando	eran	pequeños	como	
tú.	

Mates: 			Practica	amb	les	
restes	portant	que	et	proposo.	
Fitxa	Restes	portant.	Pots	mirar	
el	vídeo	que	t’he	enviat	per	
repassar	com	ho	fèiem.	Has	
d’enviar	una	foto	de	les	
solucions.		

DESCANSEM 
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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. 

Educació física: Ha de fer un vídeo ballant, 
pots fer-ho sol/a o amb algú. Pots copiar la 
coreografia del Just Dance o inventar-te tu 
una. Un cop hagis practicat bé, demana a algú 
que et valori segons si: 1) Si hi ha coordinació 
entre els membres del grup, 2) Si els 
moviments s’adeqüen al ritme de la música, 3) 
Si els passos estan ben executats. No cal que 
m’enviïs el vídeo però si ho fas m’agradarà. 
Envia’m la valoració del ball que t’han fet i 
explica’m el que t’ha sigut més difícil. Enviar a  
xmerchan@xtec.cat 

Medi: 	Rebràs un 
formulari  Reproducció de les 
plantes després de 
visualitzar un vídeo hauràs 
de contestar les preguntes 
que et proposem. S’ha 
d’enviar el formulari. 
 

Llengua: 		Veure	el	video	Jack	
i	la	mongetera	màgica	
https://www.youtube.com/wat
ch?v=FtPADfOTGqA	i	contesta	a	
les	preguntes	de	la	fitxa		
Comprensió	lectora	de	Jack	i	la	
mongetera	màgica.	Has	de	
respondre	les	preguntes	amb	
respostes	llargues	no	només	Si	
o	No.	M’has	d’enviar	les	
respostes.	
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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.	
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