Bon dia Mussols i Tortugues,
Aquesta setmana iniciem el tercer trimestre. L'iniciem d'una manera molt
diferent a com estem acostumats i per això creiem important que us fixeu cada
dia una franja horària per realitzar les tasques escolars.
Abans de començar a fer aquestes tasques heu de llegir-les molt bé, ja que a
vegades demaneu dubtes que estan explicats a l'enunciat de la tasca. Un cop
hagiu mirat tota la feina que teniu us aconsellem fer-vos un horari i distribuir-la
per dies i d'aquesta manera tots els dies tindreu alguna feina per fer.
Les tasques d'aquesta setmana i que trobareu al Classroom són les següents:
1. Dijous d'aquesta setmana serà Sant Jordi i us proposem la lectura d'una
versió de la llegenda una mica diferent a la que tothom coneix. Llegiu el
text atentament, tants cops com necessiteu, i contesteu les preguntes que
trobareu al formulari.
2. Una notícia molt interessant. Trobareu al Classroom un document amb un
enllaç a la notícia que ens explica un fet molt curiós que està passant
durant aquests dies. Un cop mirada i llegida la notícia, heu de respondre
unes preguntes i fer un petit repte que trobareu explicat al final del
document.
3. Un caligrama. En aquesta tasca haureu de fer servir la vostra imaginació!
Un caligrama és un poema visual, on hi ha dibuix i paraules. Les vostres
creacions les podreu penjar en un nou padlet que trobareu enllaçat al
Classroom. Aquesta tasca s'ha de fer en castellà.
4. Repàs de les operacions amb decimals. Trobareu al Classroom un
formulari que consta de 10 problemes matemàtics. Heu de resoldre
aquests problemes i contestar les preguntes. Si necessiteu repassar, és el
tema 6 del llibre. Si algú no té el llibre trobareu la informació necessària
per fer-ho al Classroom.
5. Aparells reproductors masculins i femenins. Continuem amb el tema de la

reproducció humana que ja vam encetar amb una tasca anterior. Trobareu
un document amb tota la informació necessària que podreu llegir tantes
vegades com necessiteu. Després haureu de contestar un formulari
contestant a preguntes que fan referència a la informació que heu llegit.
Dina d'aquesta tasca també hi trobareu un esquema de la informació i a
partir d'aquest esquema haureu de fer un mapa conceptual al mind mup.
Al mur del Classroom trobareu un tutorial on us explica com haureu d'entregar
les tasques a partir d'ara, dins del Classroom. Això vol dir que ja no compartirem
més tasques pel drive si no és que us ho diem nosaltres expressament. Per tant
recomanem mirar el tutorial abans de començar a fer qualsevol tasca.
La Montse Claret ha creat un Classroom de l'àrea de música i des d'allà també us
posarà feines a fer, per tant no oblideu anar revisant tots els Classrooms que
teniu oberts (El de la classe, el de la Tat (anglès) i ara el de la Montse (música)).
La Raquel a partir d’aquesta setmana, també us donarà feina d’educació física.
Aquesta setmana us envia un joc de Sant Jordi, ja llegireu les instruccions, és
molt divertit. A més a més us proposa un repte del tik tok, que els que no en
tingueu ho podeu fer igual, gravant-vos amb el mòbil i enviant-nos el vídeo per
whatsApp, correu o pujant l'enllaç al classroom. (La tasca està al classroom).
Recordeu que per demanar dubtes sobre una tasca no heu d'obrir noves
publicacions al mur, heu de fer-ho amb comentaris dins de la mateixa publicació
de la tasca. Abans de demanar un dubte mireu en comentaris anteriors si algú
ha demanat el mateix i ja està contestat. D'aquesta manera evitarem una llista
llarguíssima de comentaris que diuen el mateix.
Tornem a recordar la importància de llegir molt bé les tasques abans de
començar i distribuir la feina per dies.
Que tingueu una molt bona setmana!
Eva i Mireia

Dear
students!
In your 
Classroom (English 5th) you have two activities to do.
The first one is the video of the 
Young detectives story
, you have to
watch or read the story and answer the questions. The video is in Tauler
d’activitat (if you can not see it you have to download), then you go to
Treball de classe and you can answer the questions.
The second activity is a video of 
Prehistory
. Watch the video and
answer the questions.
If you have any doubt you can ask me using Classroom. See
you soon!
TAT

