
Bon dia mussols i tortugues, 
 
Encara hi ha alumnes que no estan fent els deures, a partir d’ara haurem de posar-nos més                 
seriosos amb els deures, ja que, des del departament ens demanen el retorn de les               
tasques, i, encara que no avaluem amb nota, sí que de cara a finals de curs valdrà el fet                   
d’haver entregat el que se us demanava. Recordem a les famílies, que si tenen algun dubte                
o alguna dificultat, ens escriguin al nostre correu corporatiu: mgenis3@xtec.cat i           
eprieto2@xtec.cat . 
 
Dit això, la setmana vinent són vacances de setmana santa, per tant, us tornarem a donar                
feina el 17 d’abril. Com que vénen uns dies més especials, encara que estem confinats a                
casa, us proposem un repte: A veure qui fa la mona i ens envia una foto amb ella (us                   
posarem a l’instagram de l’escola). Omplim l’instagram de mones creatives! 
 
A veure, dins el classroom, hem creat la tasca de la conferència, per tant, hauríeu de pujar                 
la presentació allà. Si algú no pot que ho comparteixi amb nosaltres i ja ho gestionarem. 
També hem creat una tasca de geometria, és un enllaç que us durà a una pàgina on                 
trobareu les figures geomètriques amb volum que estàvem treballant. Qui pugui, es pot             
imprimir la plantilla i fer-les, qui no pugui imprimir, hi ha un tutorial per fer-les plegant el                 
paper. Quan les tingueu us feu una foto amb ella i les podeu pujar al classroom, compartir                 
l’enllaç amb nosaltres, o enviar-les a través de whatsapp. 
La següent tasca és de medi natural. Teniu un vídeo sobre la reproducció humana que               
podreu visualitzar tantes vegades com necessiteu i haureu de repondre un formulari. 
Us proposem pels que esteu avorrits una pàgina que ha creat cruïlla en la que cada dia                 
pengen activitats molt xules (lúdiques, musicals, literàries i també una activitat de repàs). La              
pàgina és: cruilla.cat/joaprencacasa. 
 
També, la Tat, aquesta setmana us proposa una tasca de plàstica,  
Dear students! 
Easter is coming and this week you have and art activity: Eggs decoration! 
Watch the video and try to decorate eggs! You only need: Eggs, food dye (colouring) and                
imagination! Please, take a photo and share it with me through drive.            
((mserrat6@escolariudor.cat)  See you soon! 
Tat 
Tutorial: https://youtu.be/lwv3ALtd_jY 
 
La Montse Claret, us proposa també una tasca de música: 
 
_ Fes un repàs de les veus que hem estudiat: 
https://quizbean.com/#/voces-y-agrupaciones-vocales-1 
_ Us proposo una web de flauta, per si en algun moment voleu fer algun petit concert amb                  
acompanyament. Us proposo el més fàcil però si voleu podeu anar a l’Ikasmus 4 o al 5. 
 http://ikasmus.wix.com/3-maila 

_ I per cantar una mica… Invencibles  Catarres 
https://www.youtube.com/watch?v=ITfLnIvF5zU 
Quédate en tu casa de la Pegatina i molts altres artistes. 
https://www.youtube.com/watch?v=MCwYOsOCUgg 
  
Molta salut i fins ben aviat. Una abraçada. 
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