TERCER TRIMESTRE
SISENA SETMANA DE CONFINAMENT
DIVENDRES 17 D’ABRIL DEL 2020

Hola nois i noies de les classes de Puig de les àligues i Carlit. Com esteu? Esperem
que molt bé vosaltres i la vostra família.
Aquí us fem cinc cèntims del que trobareu al vostre Google Classroom per treballar
al llarg d’aquesta setmana.

LLENGUA CATALANA: teniu dues activitats; la primera és una
comprensió lectora i la segona és una comprensió oral.
LLENGUA CASTELLANA: aquesta activitat és una comprensió lectora
sobre “La Unión Europea” i va acompanyada d’un formulari el qual heu
d’omplir i enviar-ho.
ENGLISH: teniu dues activitats. La primera és una comprensió oral sobre
“Dorothy and her family” i la segona és una comprensió lectora.
MATEMÀTIQUES: teniu 20 exercicis de repàs de continguts treballats a
l’aula. Recordeu que disposeu , per fer memòria, del llibre de matemàtiques
a casa.
MEDI NATURAL: l’activitat que us proposem, està basada en una notícia
d’actualitat. Heu de visualitzar els vídeos, pensar, reflexionar i respondre
les preguntes.
AICLE: Teniu un vídeo sobre “Industrial Revolution”, l’heu de visualitzar i
respondre el formulari.

EDUCACIÓ FÍSICA: ja sabeu que és molt important fer exercici físic i
més aquests dies que estem totes les hores a casa.
Al vostre classroom trobareu dues activitats per a realitzar. La primera
es tracta d’un joc per fer moviment a diari i la segona activitat és un
repte! Endavant!
MÚSICA: entreu a la carpeta que teniu de música al classroom i seguiu les
instruccions.
PLÀSTICA: passeu una fotografia del resultat del Collage girl (l’última
activitat que vau fer a classe i que vau agafar per acabar a casa).

Us trobem a faltar, esperem que aviat ens
puguem tornar a veure.
Recordeu que a partir d’ara és molt
important que feu totes les activitats i que
ens les reenvieu.
Molts ànims i endavant!!

