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SETMANA DEL 2 AL 8  DE JUNY DE 2020 

 

AUTOAVALUACIÓ 

Benvolgudes famílies,  

 
Ja som al final del tercer trimestre. Ha estat un trimestre molt atípic per a tothom, també per 

a nosaltres. Fa dies que no som a l’escola, però hem mantingut el contacte i tenim la il·lusió 

de retrobar-nos aviat. 

En aquesta situació l'espai escolar s'ha desplaçat a casa vostra. Els i les mestres només  

disposem de la informació que ens proporcionen els retorns de les tasques que hem 

proposat, però no tenim el com, no hem vist el procés que han fet els vostres fills i filles, ni 

sabem amb quines dificultats s’han trobat. Per a nosaltres disposar d'aquesta informació 

qualitativa i personal es fa més necessària que mai.  

Vosaltres heu estat els nostres ulls durant aquest temps i heu acompanyat les vostres filles 

i fills durant aquest procés. Per aquest motiu, ens agradaria comptar amb la vostra 

participació, a més de la dels nens i nenes, en la valoració d’aquest tercer trimestre. Es 

tracta d’asseure-us amb les vostres filles i fills i dialogar i ajudar-los a reflexionar al voltant 

de les preguntes que us fem.  

Sabem que us heu esforçat tot el que heu pogut i que no és el mateix ser a l’escola que 

treballar des de casa.  

A continuació, us fem arribar un formulari que facilitarà la recollida de la informació. 

● ACCÉS AL FORMULARI DE TERCER 

Una abraçada! 

 

Equip de mestres 

 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
https://forms.gle/dmD4cmGkeb2ioHVk9
https://forms.gle/nwFRiWjegS4ibRkh9
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TERCER 

CATALÀ 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

“Pasapalabra” 

DOCUMENT ADJUNT 

SÍ ENVIAR FOTOGRAFIA    AL 

CORREU DEL CICLE 

ciclemitjamestral@gmail.com 

08/06/20 

Activitat online 

DOCUMENT ADJUNT 

NO 
Activitat 
opcional 

NO 08/06/20 

 

 

 

CASTELLÀ 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

YA LLEGA EL CALORCITO. 

SE ADJUNTA MATERIAL 
 

SI ENVIAR FOTOGRAFIA    AL 

CORREU DEL CICLE 

ciclemitjamestral@gmail.com 

08/06/20 

 

 

 

ENGLISH 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

1) Review the prepositions 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sit

es/kids/files/attachment/flashcards-

prepositions-of-place-2018.pdf 

NO NO 08/06/20 

2) Play the prepositions’ game 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/wo

rd-games/prepositions-place 

NO NO 08/06/20 

3) Chinese New Year: Watch the 

video, fes el joc online, corregeix-lo i 

YES ENVIAR FOTOGRAFIA    AL 

CORREU DEL CICLE 

ciclemitjamestral@gmail.com 

08/06/20 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
https://drive.google.com/file/d/1RXng27K8XtlfOuMK-RMylJlmNUAC7UPi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y98qmWWDjuwJGJ4qOhaRKBfbLcJ9mcsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1s0FigfUqACyvg8yZEpvaDQRAIHk6kaxK
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-prepositions-of-place-2018.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-prepositions-of-place-2018.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-prepositions-of-place-2018.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/prepositions-place
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/prepositions-place
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després ESCRIU a la llibreta les 

frases completes. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sh

ort-stories/my-favourite-day-chinese-new-

year 

4) Read the story and circle (encercla) 

these words: dance, door, envelopes, 

happy, lanterns, oranges, clothes 

and window. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.or

g/sites/kids/files/attachment/short-

stories-my-favourite-day-chinese-new-

year-transcript.pdf 

OPCIONAL NO 08/06/20 

 

 

 

MATEMÀTIQUES 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

Repte 8 

DOCUMENT ADJUNT 

OPCIONAL ENVIAR FOTOGRAFIA    AL 

CORREU DEL CICLE 

ciclemitjamestral@gmail.com 

08/06/20 

Comencen tema nou: Figures planes. 

DOCUMENT ADJUNT 

SÍ ENVIAR FOTOGRAFIA    AL 

CORREU DEL CICLE 

ciclemitjamestral@gmail.com 

08/06/20 

Pàgina 65 del quadern de matemàtiques NO - 08/06/20 

 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/my-favourite-day-chinese-new-year
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/my-favourite-day-chinese-new-year
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/my-favourite-day-chinese-new-year
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-my-favourite-day-chinese-new-year-transcript.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-my-favourite-day-chinese-new-year-transcript.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-my-favourite-day-chinese-new-year-transcript.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-my-favourite-day-chinese-new-year-transcript.pdf
https://drive.google.com/file/d/1FvU6D7AMvbr1_SSd_86xrGV8gBaHj7Sj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXJPu6uivTjFLHnRww7p7P8Y3MdiDorS/view?usp=sharing
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TERCER 

MEDI 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

L’aigua  

DOCUMENT ADJUNT 

 
SÍ 

ENVIAR FOTOGRAFIA    AL 

CORREU DEL CICLE 

ciclemitjamestral@gmail.com 

08/06/20 

 

 

 

MÚSICA 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

“Stay Homas”  és un grup musical sorgit 

arran del confinament i que ofereix cançons 

i música desde la seva terrassa. 

Mireu aquest vídeo i contesteu unes 

preguntes: 

https://youtu.be/wDOPTArgNCA 

1) Quins instruments surten al vídeo? 

2) En quin idioma canten? 

3) Busqueu informació del grup per 

contestar…. 

Com es diuen els 3 músics del 

grup? 

4) On viuen? 

SI FOTOGRAFIA DE LES 

RESPOSTES AL CORREU DE 

LA CLASSE. 

ciclemitjamestral@gmail.com 

08/06/20 

 

 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

Vídeo de xapes, fer les dues activitats que 

no vas realitzar la setmana passada. 

https://drive.google.com/file/d/1BVbNQeO

SI ENVIAR AL CORREU DEL 

CICLE UNA FOTO I PETIT 

COMENTARI. 

ciclemitjamestral@gmail.com 

08/06/20 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
https://drive.google.com/file/d/1A7UgbOgy_EkbeQF4nlO-FiQJt3q_UdOR/view?usp=sharing
https://youtu.be/wDOPTArgNCA
https://drive.google.com/file/d/1BVbNQeOy9fiHS_KUd8jvIBCWAFIDYc1Q/view?usp=sharing
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y9fiHS_KUd8jvIBCWAFIDYc1Q/view?usp

=sharing 

 

 

 

RELIGIÓ/VALORS 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

La Mandala 

Una Mandala és un símbol propi del 

budisme i l’hinduisme que representa 

l’univers. Pels budistes, la seva funció 

principal és la meditació i actualment es fa 

servir com a teràpia ja que mostra vivències 

de qui el dissenya i ens pot informar dels 

estats d’ànim i inquietuds. 

- La tasca que et demano aquesta 

setmana és de dibuixar o imprimir 

una mandala i pintar-la al mateix 

moment que escoltes una cançó 

per relaxar-te com la que et proposo 

jo. 

https://www.youtube.com/watch?v=fz8Mfw

McNkQ&t=28s 

També pots agafar alguna idea d’imatge de 

mandales buscant per internet. 

·Passeu-me una foto de la vostra 

mandala pintada 

SI ENVIAR FOTOGRAFIA    AL 

CORREU DEL CICLE 

ciclemitjamestral@gmail.com 

15/06/20 

 

 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/
https://drive.google.com/file/d/1BVbNQeOy9fiHS_KUd8jvIBCWAFIDYc1Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BVbNQeOy9fiHS_KUd8jvIBCWAFIDYc1Q/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=fz8MfwMcNkQ&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=fz8MfwMcNkQ&t=28s
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TERCER 

PLÀSTICA 

ACTIVITAT RETORN FORMA DATA 

TAPA ÀLBUM DE MEDI 

Fes una tapa per a l’àlbum de medi. 

Ha de contenir: el nom de l’àrea 

(CONEIXEMENT DEL MEDI), el teu nom, els 

teu curs i els curs escolar 2019-2020.  

Aquesta tapa l’has de fer en un Power Point, 

ha de ser en vertical i ha d’ocupar una 

pàgina. 

SI ENVIAR FOTOGRAFIA    AL 

CORREU DEL CICLE 

ciclemitjamestral@gmail.com 

08/06/20 

TAPA DE L’ÀLBUM 

Aquesta tapa l’has de fer en un Power Point, 

ha de ser en vertical i ha d’ocupar una 

pàgina. 

Ha de contenir: el teu nom, els teu curs i els 

curs escolar 2019-2020. Si vols també hi pots 

posar el logotip de l’escola. 

SI ENVIAR FOTOGRAFIA    AL 

CORREU DEL CICLE 

ciclemitjamestral@gmail.com 

08/06/20 

 

 

https://agora.xtec.cat/escolamestralvilanova/

