QUARTA SETMANA DE CONFINAMENT
DIVENDRES 3 D’ABRIL DEL 2020

1. Fitxes de repàs del tema 6 “Proporcionalitat
percentatges” (que trobaràs al classroom).

i

2. Fes les activitats de llengua castellana que et proposem al
classroom.
3. Fes les activitats d’anglès que trobaràs al classroom.
4. El següent enllaç és de l’infok dedicat al canvi climàtic.
Mira-te’l per fer un repàs a aquest tema i coneix a
l'activista climàtica Greta Thunberg. 
Fes una redacció
explicant què has entès, qui és la Greta Thunberg i dóna
la teva opinió personal.
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/especial-canvi-cl
imatic/video/5925806/

5. Et proposem que facis una mona, la decoris ben maca i ens
enviïs una foto del resultat final. Si vols la podem penjar a
l’instagram de l’escola!

Easter is coming and this week you have an art activity:
EGGS DECORATION!

6. Llegeix 1 hora cada dia. Pots compartir amb la classe quin
llibre t’estàs llegint, si t’agrada, si t’atrapa…
7. Música: mira totes les propostes que et fa la Montse Claret
Un petit treball de la partitura
https://view.genial.ly/5d5edab75e15e10f8e8b697c/learning-experience-challenges-veo-veosignos-musicales
Fes un repàs de les veus que vem estudiar:
https://quizbean.com/#/voces-y-agrupaciones-vocales-1
Et proposo una web de flauta, que ja coneixes, per si en algun moment vols fer algun petit
concert amb acompanyament. He escrit el nivell més fàcil però si vols pots anar a l’Ikasmus
4 o al 5 o fins i tot al 6.
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.

6. Acaba el Collage de plàstica que vam començar a classe,
fes-li una foto i comparteix-la amb nosaltres.
7. Fes 1 hora d’esport/ball/ioga/fitness/moviment! Si vols
fes-te una foto fent activitat física i ens la comparteixes.

A més a més:

Resol 
l’enigma de la setmana! Teniu fins divendres a les 12h per
respondre’l.

BANC D’ACTIVITATS: 
(per qui vulgui més tasques)
Matemàtiques:
http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/matematicas/?lang=ca

Català: 
http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/catala/?lang=ca

Anglès: 
https://www.agendaweb.org/reading-exercises
http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/english/?lang=ca
Castellà:
http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/castellano/?lang=ca
Per a fer alguna activitat de plàstica:
http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/plastica/?lang=ca
https://www.youtube.com/watch?v=E8jTMixk6yY 
tutorials to make a
rocking chair with cloth pins MOLT BONICA!
https://www.youtube.com/watch?v=ilxbxZbRjPE
Endavant!!

