Hola famílies, com esteu?
Esperem que us hagi anat molt bé aquesta setmana. Nosaltres seguim fent escola des
de casa i seguim torbant-vos molt a faltar!
Aprofitem per dir-vos que esperem que ahir passéssiu una bona diada i per tal
que pugueu seguir llegint des de casa, us recomanem la lectura de dos llibres
digitals d’allò més divertits!!

En Benjamí i el semàfor que mai no es posava verd
https://issuu.com/editorial_barcanova/docs/bg00202301benjamisemafor

La botiga de mascotes extraordinàries
https://issuu.com/editorial_barcanova/docs/bg00233501botiga_de_mascotes

També volem dir-vos que hem fet arribar els dibuixos que vau fer a la residència
“ONADA” i ens han traslladat el seu agraïment, per tant, felicitem als alumnes per la
seva col·laboració i implicació, els avis i àvies van estar molt contents de rebre els vostres
missatges i dibuixos.
D’altra banda, us volem informar que per tal de facilitar-vos la tasca d’enviar el vídeo de
l’exposició oral fent la conferència, us facilitarem el nostre número de mòbil en el
comunicat de la propera setmana, el dia 30 d’abril (si us plau, feu un bon ús d’aquest
número, ja que és el nostre personal) i fins al dia 4 de maig, ens podeu fer arribar els
vídeos via whatsApp dels nens i les nenes.
Les tasques d’aquesta setmana són:
CATALÀ
LA LLEGENDA DE SANT JORDI: COMPRENSIÓ ORAL
https://www.youtube.com/watch?v=detf2kH7PY0
REPASSEM ELS ARTICLES
https://www.liveworksheets.com/worksheets/ca/Llengua_catalana/Articles/Els_article
s_lh30190kl
CASTELLÀ
MONSTERBOX (cortometraje)
https://youtu.be/hM4CWXwkyZ0
TEXTO DE COMPRENSIÓN LECTORA: GAVIOTAS Y DELFINES
https://drive.google.com/open?id=1lhNDDd_9NkrTwDfCDqm8mlI9fAUEzgDC&authuse
r=2

MATEMÀTIQUES
PER PENSAR...
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw-u3IuaKCuFjqOBDb1ZL4juV4aawPaz6aS0OE84l9Qi9SQ/viewform?authuser=2
REPASSEM LES DIVISIONS
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQsgcaM3zHUFwo9MZXHTTNylpc5zZjcF
Ev_OOjRw9A4xB8fg/viewform?authuser=2
CONSTRUEIX EL TEU PROPI TANGRAM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScye42EQx0QZm8LumX5vNJwu2_JSFO7In
Vc2Jm57dNwKPP4OQ/viewform?authuser=2
ANGLÈS
FAST GAME TO REVIEW THE VOCABULARY
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-vocab/

SPRING SONG
https://www.youtube.com/watch?v=QdBbBZkITxA&feature=emb_logo&disable_polymer=true

SPRING SONG LYRICS
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Sprin
g/Spring_song_for_primary_esl_students_nv259219db

MÚSICA I EDUCACIÓ FÍSICA
Recordeu mirar-vos les activitats que us pengen la Montse i l’Aleix de Música i d’Educació física
al Classroom.

REPTES
ELS JEROGLÍFICS!!!!
https://drive.google.com/open?id=1uFOOdd6hi3fmlfkMavwolBC0GbeVlFl1&authuser=
2

Per últim, volem felicitar a l’Ainhoa i la Irina, ja que la setmana
vinent serà el seu aniversari. Per mooolts anys noies! Us enviem 10
petons per cada una!

