Bon dia mussols i tortugues:
Com cada divendres us explicarem les feines que us proposem per aquesta setmana vinent.
Com ja sabeu, ahir va ser Sant Jordi, i és per això que algunes d’aquestes tasques tenen
alguna relació…Recordem que les tasques s’han de presentar dins el termini marcat, però,
si per alguna raó justificada no podeu, envieu-nos un correu i ens ho expliqueu, així ho
tindrem en compte.
Recordar-vos també, que no val a fer els formularis sense fixar-se i després anar-los
repetint. A partir d’ara no els podreu repetir, o sigui que, esteu ben segurs de les respostes
abans d’enviar-los. Quan acabeu un formulari recordeu de prémer la tecla de dalt a la dreta
que diu envia, llavors us apareixerà la nota que heu tret, i això vol dir que ha quedat
registrat, i per tant, ens ha arribat a nosaltres.
Primer de tot teniu una recomanació de lectures digitals gratuïtes que us poden agradar
molt, a més, us recomanem que visiteu la biblioteca de santpedor, ja que es pot fer préstec
de llibres digitals només tenint el carnet. Com que segur que molts de vosaltres aquests
dies heu aprofitat per fer alguna lectura d’algun llibre, us proposem que feu un petit vídeo
amb el vostre llibre recomanant-lo als vostres companys. Aquest vídeo el podreu pujar al
padlet “Recomanacions de lectures”.
De Català, aquesta setmana us proposem una redacció, al classroom tindreu una còpia del
document per a cadascú, només cal que l’ompliu. Sobretot recordeu d’utilitzar els papers
que tenim per a fer expressions escrites (introducció, nus, desenllaç/opinió
personal/conclusió). Feu-lo primer en un full en brut, el repasseu i rellegiu, i després el
passeu a net al document del classroom. A més a més, també teniu una comprensió lectora
de Sant Jordi que segur que us agradarà molt.
De Castellà també teniu una comprensió lectora. És un fragment del Robinson Crusoe. A
més a més, teniu una tasca d’un enigma-poema que us proposa el Pep Tort.
De matemàtiques, continuem amb el repàs de les operacions amb nombres decimals, ja
que, el resultat del formulari de la setmana passada, no va ser gaire bo.
De medi natural teniu uns apunts sobre l’embaràs i el part i després un formulari. Fixeu-vos
bé en les respostes abans d’enviar, ja que no podreu tornar a respondre-les.
La Raquel també us proposa una activitat d’educació física. Un circuit, que podeu gravar o
fer una foto i pujar-la al padlet.
La Montse Claret, us recorda que també teniu tasques de música. Aneu al seu classroom.
Dear students! In your Classroom (English 5th) you have different activities to do. One is
about Saint George day. You have to read the text and answer the questions.
There is also a free activity (George and the dragon), you can do it if you feel like.
The second activity is a rose to make. I hope you enjoy it. Please upload your photos on
the arts padlet.
For any doubt you can ask me using Classroom. Tat

