HORARI MÀGIC setmana 13
TEMPS

10
min

DILLUNS 8

DIMARTS 9

DIMECRES 10

DIJOUS 11

DIVENDRES 12
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Anglès:
Endevinem quin animal és? Et proposo que facis
l’activitat d’aquest enllaç:
https://es.liveworksheets.com/oe53608pd
Has de llegir cada explicació I triar quin animal és
dels tres que hi ha. Per corregir, cliques a “finish” i
després a “check” i et dirà totes les que has fet bé!
Tens la fitxa en PDF per si la vols fer en paper i una
gravació amb la meva veu per si et costa una mica
llegir en anglès!

Medi:
Aquesta setmana tornem a fer de
científics!!! Farem que un ou
salti!!!! Per fer-ho seguiu les
instruccions que us proposem a la
fitxa Ous que salten! Avui només
has de preparar bé el teu
experiment i preparar-te per
observar que passarà després d’uns
dies.

Mates:
Avui tornem a repassar els gràfics. Prova
d’acabar el gràfic de la fitxa Elaborem gràfics.
Després pots inventar-te un gràfic sobre
qualsevol altre cosa que t’agradi. Per exemple:
sobre les mascotes dels nens i nenes de la
teva classe, el color de cabell dels nens i nenes
de la classe...

Anglès:
Fem un marcador de pàgines de llibre?
Mira aquest vídeo :
https://youtu.be/qUaF6BVGP38
Aquí expliquen com fer un marcador de
pàgines que sembli el cap d’un animal.
Pots crear el teu amb paper de colors o
cartolina, cola, retoladors... Com tu
vulguis! També pots veure, escoltar i
cantar aquesta cançó tant divertida:
“Do you have any pets at home?” :
https://youtu.be/X-i4frKpXL8
Espero que t’agradi molt i molt!!!!!

Música: En aquesta última setmana de propostes
musicals us convido a construir un instrument
musical a partir de materials reciclats. (podeu
inventar i posar nom a instruments que no
existeixen.
Us deixo diferents propostes per si no sabeu per
on començar!!
http://www.materialeseducativosmaestras.com/2
018/03/rincon-musical-instrumentos-caseros.html
Us dono el meu correu per si em voleu enviar les
creacions.
slopez53@xtec.cat

Llengua: Pensa en un personatge i
descriu-lo seguint les instruccions
de la feineta Descripció d’un
personatge.

Llengua:
Esta semana te proponemos que hagas de
cocinillas! Nos has de escribir una receta de
cocina que hayas hecho o que vayas a hacer.
Puedes hacer servir la ficha Receta de cocina o
escribir en una hoja los ingredientes y la
preparación! Buen provecho!!!

Mates:
Avui repassarem el comptatge d’euros.
Exemple: 12’20 és el mateix que dir:
12 euros i 20 cèntims.
A la fitxa Repassem els euros ho podràs
treballar i també els conceptes
“sobren” i “falten”.

30 - 45 min

Mates: Juguem amb la taula del 2!
Haureu d’imprimir o copiar en paper el joc
Dobble taula del 2, si sou molts jugant
podeu copiar cada fitxa dos cops. Cada
jugador/a té 3 cartes. comencem el joc
deixant una carta al mig de la taula. Podreu
tirar una sempre que aquesta tingui el
resultat d’una de les multiplicacions de la
fitxa que hi ha al mig. O la multiplicació
d’algun dels números que apareixen en la
fitxa que hi ha al mig. Si podeu tirar us
quedeu amb la carta del mig i la vostra i
sinó n’heu d’agafar una altre i passar el
torn al següent jugador/a. Un cop algú hagi
aconseguit agafar la carta del mig en
posarem una altre. Podeu mirar aquest
vídeo on us ho explico
https://www.youtube.com/watch?v=cxbMl
nrxfow

30 - 45 min.

Llengua: Avui haureu de fer el dictat
preparat de la setmana 13! Ànims
que ja és l’últim!!!

15 min.

30 - 45 min.

DESCANSEM
Plàstica: Construeix formes amb els
membres de la teva família i amb una
part del teu cos.
Envia l’activitat a
plasticalesarrels@gmail.com

Mates:
Aquesta setmana haureu d’inventar-vos vosaltres
els quinzets. Seguiu les instruccions de la fitxa
Inventem quinzets, Envieu una foto dels vostres
quinzets o un àudio.

Educació física: Hola,
Aquesta setmana us ensenyo
alguns dels reptes proposats pels
vostres companys i companyes que
he penjat a la web de l’escola, al
llarg de la setmana aniré afegint
més, a veure quants en podeu fer!
Si em voleu enviar de nous també
podeu fer-ho.
Us deixo l’enllaç.
https://agora.xtec.cat/escmassanet/general/reptes/

Medi:
Avui has de recollir el que has observat a la
graella de la fitxa Ous que salten! Envia’ns els
teus resultats i el que has observat. Si vols
també ens pots enviar un vídeo ensenyant
com salten els teus ous!

Llengua:
Llegeix la història Els cabells d’herba i
contesta les preguntes. Pots dibuixar el
protagonista de la història tal i com te’l
imagines.

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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