
Bon dia famílies, 

Us fem aquest comunicar per recordar-vos que les tasques que els alumnes han de realitzar ja 

estan penjades a la plataforma del Google Classroom. Si treballeu amb Google Classroom des de 

l’ordinador, no us demanarà cap codi per accedir-hi, però si ho feu des d’altres dispositius, com 

les tauletes, us el poden demanar. El codi de la nostra classe és: 3ciovwa. 

A continuació, trobareu un llistat de les taques que s’han de fer aquesta setmana, que ja veureu 

que són les mateixes que ja estan penjades al Google Classroom (Al tauler d’activitats), per tant, 

això només és un recordatori. 

També un comuniquem que la setmana vivent és Setmana Santa i no és lectiva. Per aquest motiu 

els alumnes no tornaran a rebre tasques noves fins la setmana del 14 al 17 d’abril. 

No obstant, si necessiteu suport o teniu qualsevol dubte, estem a la vostre disposició.  

MÚSICA 

La Montse us proposa una activitat musical i us envia molts records! 

Cal entrar al següent enllaç: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5320072-

la_ruleta_musical.html 

CASTELLÀ 

Escuchad el siguiente cuento sobre el coronavirus y haced una reflexión sobre como estais 

viviendo estos días de confinamiento en casa.  

https://www.youtube.com/watch?v=ly_P467k-Nc&feature=emb_logo 

MATEMÀTIQUES 

Podeu realitzar activitats de càlcul mental online!!! Visitant els següents enllaços: 

https://clic.xtec.cat/projects/quinzet/jclic.js/index.html 

https://clic.xtec.cat/projects/mathi/jclic.js/index.html 

Aquí podeu repassar les taules de multiplicar: 

https://www.tablasdemultiplicar.com/ 

I, per últim, no oblideu repassar i seguir practicant les fraccions: 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menu.html 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/fracciones_e/

ejercicios/fraccionesej10_p.html 

STEAM  

Podeu seguir entrenant el pensament computacional a través de les diferents activitats que 

trobareu a CODE STUDIO:  

https://studio.code.org/s/course1/stage/4/puzzle/1 

CATALÀ 

Llegiu la comprensió oral titulada “El Marcià” i contesteu les preguntes de la comprensió lectora. 
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MEDI 

Ja teniu penjat el guió per començar a fer el treball de recerca sobre la comarca de Catalunya 

que us hem assignat. 

També us hem recomanat uns vídeos per introduir-vos el tema: 

https://www.youtube.com/watch?v=kLydY5oo1zo&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=ppiIzHAGmM4&feature=emb_logo 

VALORS: ACTIVITAT INTERGENERACIONAL 

Els alumnes de cicle mitjà, teníem previst fer una activitat intergeneracional amb la residència 

"Onada". Com que aquesta activitat no es podrà dur a terme de manera presencial, hem pensat 

que seria molt interessant fer un dibuix o una carta adreçada als avis de la residència, donant 

ànims i missatges positius per tal de que aquests moments siguin una mica més alegres. Aquests 

missatges, cartes o dibuixos, ens el podeu fer arribar al correu de les tutores: 

Carme (motovar2@xtec.cat) i Marina (mespin3@xtec.cat). Els avis estaran molt contents de 

poder rebre els vostres missatges!! vinga, animeu-vos!!!En les hauríeu de fer arribar abans del 

14 d'abril. 

AICLE 

Aprofitant que ve setmana Santa, podeu fer una manualitat anomenada (Paper bunny) d’un 

conillet de paper molt graciós! No oblideu passar-me les fotos amb la vostra manualitat al 

correu: mespin3@xtec.cat. A continuació, trobareu el vídeo tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=7zL_EQkqrmg&feature=emb_logo 

EDUCACIÓ FÍSICA 

L' Aleix us envia un parxís virtual amb proves motrius i unes fitxes d’acroesport. 

I una cosa important, us envia molts i molts records!!! 

En aquest enllaç podeu accedir al parxís virtual: http://www.mouelcos.cat/?p=89574 

Us tornem a recordar que si alguna família té algun problema per accedir a internet, no té 

dispositius electrònics disponibles a casa o té qualsevol inquietud que vol compartir amb 

nosaltres, ens ho faci saber a cada tutora a través del correu electrònic: Carme 

(mtovar2@xtec.cat) Marina (mespin3@xtec.cat).  

Estem al vostre costat, per ajudar-vos i acompanyar-vos en aquesta situació. 

Molts ànims i bona Pasqua confinada! 

Carme i Marina 
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