
   
Hola de nou Nimfes i Estruços! Com ha anat aquesta setmana? Estem a les vacances de 

Setmana Santa i, tot i  que aquest any són ben estranyes, esperem que estigueu passant 

moments entretinguts en família i que estigueu descansant.  

Ens ha agradat molt rebre les vostres respostes als reptes 3 i  4. Pels que encara no heu pogut 

fer la feina... no patiu! Podeu seguir enviant-nos les vostres respostes als nostres correus 

electrònics. Estarem molt contentes si ho feu! 

Recordeu que els correus electrònics per enviar-nos els reptes són els següents: 

 Glòria: tutor_2011a@escolacongost.com 

 Susana: tutor_2011b@escolacongost.com 

 

REPTE 5 

 

Segur que aquests dies a casa heu pensat molt en què voldreu fer quan tot torni a la 

normalitat.  Segur que hi ha alguna cosa que us fa especial il·lusió tornar a fer o fer per primera 

vegada! 

 

Us demanem que feu una petita expressió escrita i ens expliqueu què és allò tan especial que 

voleu fer quan aixequin el confinament i puguem sortir de casa. Podeu acompanyar el text 

amb un dibuix o una fotografia. Aquí teniu un exemple! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests dies a casa estic intentant fer coses que m’agraden i normalment, com que tinc menys temps, 

no puc fer-les. Estic llegint, estudiant, fent esport al menjador, arreglant armaris,… Quan estic 

avorrida o una mica trista, penso en les coses que vull fer quan pugui sortir de casa. 

Tinc moltes ganes de veure la meva família, els meus amics i amigues i també a tots vosaltres! Segur 

que haureu crescut un munt! Les mares i els pares potser no ho han notat perquè us veuen cada dia, 

però nosaltres sí que ho notarem! 

Del que tinc més ganes és d’anar a la platja. Quan tot torni a la normalitat vull anar a algun poble de 

costa i caminar pel passeig marítim. Veure les ones del mar picant a les roques i potser alguna gavina 

pescant peixos! Ara l’aigua deu estar gelada però tinc tantes ganes d’anar a la platja que seria capaç 

de banyar-m’hi!  
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Pots enviar-nos l’expressió escrita d’aquestes maneres: 

- Envia’ns una foto de la feina. 

- Envia’ns el document si ho escrius amb l’ordinador. 

- Escriu-nos directament al correu electrònic. 

REPASSEU EL TEXT ABANS D’ENVIAR-LO I POSEU EL VOSTRE NOM! 

REPTE 6 

Us plantegem un qüestionari de càlcul mental! 

1. Clica aquest enllaç quizizz.com/join?gc=161076 

2. Posa el teu nom i la inicial del teu primer cognom. 

3. Clica “Empezar juego”. 

3. Contesta les preguntes SENSE AJUDA. 

Pots fer el qüestionari des de qualsevol dispositiu: mòbil, tablet o ordinador. 

No cal que ens facis retorn ja que el programa Quizizz ens enviarà les teves respostes! 

 

 

 

Recomanacions 

 Doneu un cop d’ull a les recomanacions que han fet les mestres d’anglès per als cicles 

dels petits i dels mitjans: 

https://agora.xtec.cat/escolacongost/wp-content/uploads/usu96/2020/04/FEINESANG2a.pdf 

 Leer las recomendaciones que os da la maestra de castellano para estos días que aún 

quedan de vacaciones de Semana Santa: 

https://agora.xtec.cat/escolacongost/wp-content/uploads/usu96/2020/04/castella.jpg 

 Mireu quines opcions més divertides hi ha aquí per entretenir-vos una mica! 

https://agora.xtec.cat/escolacongost/wp-content/uploads/usu96/2020/04/Opciones-Cuarentena-

2020.pdf          

          Glòria i Susana  

 

TENIU TEMPS FINS EL DIUMENGE 19 D’ABRIL A LES 20:30 HORES PER FER EL QÜESTIONARI! 

PODEU REPETIR-LO TANTS COPS COM VULGUEU. 
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