
 

 

 

Benvolgudes famílies, 

 Durant aquest dies, que seran llargs, poden anar fent diferents tasques: 

-Acabar el quadern de matemàtiques T.7. 

-Repassar les operacions bàsiques ( suma i resta portant, 

multiplicació i divisió amb decimals, divisió de 2 xifres,..) 

-Descomposició en producte de factors primers. Mínim comú múltiple 

i Màxim Comú divisor. 

-Repassar les operacions amb fraccions: suma, resta, multiplicació, 

divisió i simplificació. 

-Càlcul d’àrees planes. 

-Buscar la superfície d’algunes habitacions de casa (les que siguin 

rectangulars o quadrades).  

-Càlcul de % 

  (Trobareu exercicis en el següent link o en els que hi ha al final de la 

pàgina).       

                                                                                                  

Exercicis: 

https://agora.xtec.cat/ceip-espriu-

sfeliu/moodle/course/view.php?id=10&section=5 

 

 

-Fer un treball i/o mural. El treball és pot fer també en presentació 

power point. 

Tema: la LLUNA (amb material que tingueu a casa, no cal comprar 

res). 

 Després ens el podreu presentar a la classe. 

-Llegir una estona cada dia en català, castellà o anglès. (També en 

veu alta). 

-Fer dictats de l'aplicació DICTAPP. L'empresa ens ha donat 

accés  durant el mes de març i abril de forma gratuïta. Una altra opció 

és dictats a fer en línia: dictats gencat. 

-Ortogrup: accentuació i dièresi. De pàgina 47 a 57. 

-Escriure: 
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1.Un còmic. 

2.Un conte o narració. 

3. La biografia d’un dels tres astronautes que van arribar primer a la 

lluna (Neil Amstrong, Buzz Aldrin o Michael Collins). (Ho podeu fer 

en castellà). 

-També podeu escriure un petit diari, no cal cada dia, explicant 

alguna situació graciosa que us hagi passat a casa. Amb tantes 

hores, segur que n'hi ha alguna per explicar!! 

-Mirar dibuixos i/o pel·lícules en anglès i subtitulades també en 

anglès. 

 

 

 

No és una feina obligatòria, però sí recomanable perquè haurem d'estar a casa 

moltes hores. Tanmateix, han de jugar, fer puzles, exercici físic,... 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte. 

 Si ens voleu fer arribar alguns d’aquests treballs, ja sabeu que ho podeu fer 

mitjançant els nostres correus: 

Emília: esuau@xtec.cat 

Jordi: jgene3@xtec.cat 

Fins aviat. 
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