Hola famílies, aquesta setmana comença el tercer trimestre, un trimestre totalment diferent. Sense
poder fer classes presencials i fent un seguiment als alumnes de manera virtual, com hem estat fent
fins ara. La diferència és que aquest tercer trimestre, les activitats seran qualificables, per tant es
tindrà en compte la realització d’aquestes com a valor afegit i no penalitzador.
Les propostes que tenim aquesta setmana són:
CATALÀ
Dictats en línia: Clica al link i escolta l'àudio del dictat "deu mil passos". Ja veuràs, que hi ha dues
versions, la ràpida i la lenta. Jo et recomano que facis la lenta ( cargol dibuixat), ja que ho fa
molt lentament i repetint. A continuació, escriu el dictat al costat, clica "correg eix", selecciona
tot l'escrit i còpia . Seguidament ves al document que tens aquí a sota i còpia el dictat.
Important! Recorda posar el teu nom.
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-enlinia/b1/r-rr/
Comprensió lectora: poemes
Llegeix els poemes de les pàgines 140, 141 i 142 que trobaràs en el següent
link: https://textlagalera.cat/interact/public/guiesTRAM/4tcompleta/llengua001/Unitat08/pagi
nes/pagina3.html.
A continuació, fes les activitats interactives que et proposem:
http://www.textlagalera.cat/interact/public/guiesTRAM/4tcompleta/llengua001/Unitat08/NT4LG08AC01/index.html
?_ga=2.83919769.1089946952.1586858678-1227096070.1586858678
http://www.textlagalera.cat/interact/public/guiesTRAM/4tcompleta/llengua001/Unitat08/NT4LG08AC02/index.html
?_ga=2.50364713.1089946952.1586858678-1227096070.1586858678
CASTELLÀ
Cortometraje sobre la lectura: Visualiza el cortometraje" Los fantásticos libros voladores del
señor Morris Lessmore" y haced un resumen de unas 6 o 7 líneas del cortometraje y también
explicame

el

mensaje

que

se

quiere

transmitir.

Para realizar el texto , debes clicar "afegeix" y crea un documento de google ( de color azul).
Clica el documento de color azul y ya puedes escribir. Cuando acabes cierra el documento ( la
pestaña o crucecita). A continuación clica "ENTREGA" y te preguntará si quieres enviar el trabajo
y lo envias. !Enhorabuena, ya lo has hecho!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=G_Slr_-mO_w&feature=emb_logo
Dictados: Clica los enlaces y haz los dictados que te muestran. Son ejercicios con audio, deberás
escucharlos y luego escribir.Uno es de hacer preguntas, otro es de frases y el último de rutinas
que

hacemos

Cuando los acabes , anota los resultados en el formulario .

diariamente.

https://aprenderespanol.org/ejercicios/audiciones/dictados/dialogos/1/preguntar
https://aprenderespanol.org/ejercicios/audiciones/dictados/frases/frases
https://aprenderespanol.org/ejercicios/audiciones/dictados/vida-diaria/index
Comprensión lectora: La araña Ariadna
Lee atentamente el texto" LA ARAÑA ARIADNA" y marca las respuestas correctas en el
cuestionario.
MATEMÀTIQUES
CERQUEM FRACCIONS EQUIVALENTS
En aquesta activitat has de buscar fraccions que siguin equivalents. És moooolt divertit! Quan acabis,
recorda contestar les preguntes del formulari.
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002fraccioequi3/
SUMES DE FRACCIONS AMB EL MATEIX DENOMINADOR
En aquesta activitat has de sumar les fraccions. Recorda que totes tenen el mateix denominador!
Segur que et surten genial! Ànims! Quan acabis, recorda contestar les preguntes del formulari.
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002suma3_fraccio/
MEDI NATURAL
Continuar preparant la conferència de la comarca assignada. Per a qualsevol dubte que tingueu, no
dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.
MÚSICA
INSTRUMENTS DE LA FAMÍLIA DE VENT
Escolta bé l'audició i després endevina el nom de 5 d'aquests instruments que sonaran en el dictat
final. Pots escoltar diverses vegades el vídeo i apuntar-te les respostes per poder després fer bé
l'activitat al formulari.
https://www.youtube.com/watch?v=rnJeUTLa4vw&feature=emb_logo
ANGLÈS
DAILY ROUTINES
Millora el teu Anglès completant aquesta fitxa interactiva sobre les rutines diàries. Un cop acabada,
haureu de fer clic al botó “ACABAT/ TERMINADO”, després fer clic a l’opció “Enviar la resposta al
meu professor” i després escriure el nom de l'alumne, el curs, l’assignatura (Anglès) i el meu correu
electrònic: mespin3@xtec.cat perquè m'arribi la feina completada.
En aquest enllaç trobaràs la fitxa:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_Routin
es/Daily_Routines_nh18772on
VIDEO UNIT 5: CINEMA
Mireu el vídeo que trobareu penjat al Google Classroom i fixeu-vos en el nou vocabulari que hi
apareix: comèdia, cinema fantàstic, pel·lícula de vida salvatge, dibuixos animats, pel·lícula de terror,
musicals, pel·lícules d’aventura i cinema de ciència ficció. A continuació, contesteu les preguntes del
formulari que també trobareu al Google Classroom.
REPTES
Com aneu de lògica i enginy? us presentem el gran repte dels llumins. Es tracta d’una sèrie de
jocs que permeten exercitar la ment i posar a prova la intel·ligència visual i les capacitats
lògiques. L‘ objectiu és formar la figura que es suggereix en cada repte, movent, traient o
posant

el

nombre

de

llumins

que

s’indiquen.

Trobareu 10 reptes organitzats de menys dificultat a més dificultat.
https://maresipares.cat/el-gran-repte-dels-llumins/
Finalment, aprofitem per recordar-vos que és MOLT IMPORTANT que quan els alumnes ja hagin
fet una tasca, la marquin com a FETA. Per marcar-ho s’ha d’entrar a dins de l’activitat que pertoqui
(en aquest cas, l’activitat DICTADOS) i clicar a sobre de la tecla MARCA COM A FETA. En aquesta
foto ho teniu marcat en un requadre vermell.

Recordeu que els nostres correus són: mtovar2@xtec.cat (Carme) i mespin3@xtec.cat (Marina).
Us enviem molta energia i ànims per aquesta setmana vinent. Una abraçada!!!
Atentament,
Carme i Marina

