VUITENA SETMANA DE CONFINAMENT
de l’1 al 8 d’abril

Hola nois i noies del Puig

de les Àligues i 
del Carlit! Com

esteu? esperem que molt bé, ara que podeu sortir una horeta diària a
passejar i que us toqui una mica el solet de primavera.

comiat de sisè!!!

Aquesta setmana comencem a preparar el 

i

ens ajudaran la Tat i l’Aleix.
D’una banda us hem compartit una tasca que heu d’omplir amb les
vostres dades, anècdotes, records… seguiu el tutorial senzill que us ha
preparat la Tat amb l’explicació d’aquest document, l’ompliu i li retorneu
pel classroom.
D’altra banda, heu de buscar dues
éreu

fotos
: una foto que us agradi de quan
p etits/petites i una altra de grans
. Les heu de compartir amb

l’Aleix pel drive o per correu a: amalaga2@xtec.cat

famílies que vulgueu i us vingui

Finalment, cada any demanem a les 

de gust; que feu cinc cèntims del pas del vostre fill/a per l’Escola Riu
d’Or. Podeu explicar: la vostra experiència, alguna anècdota divertida
que recordeu, alguna sortida, festes…això ho adjuntarem als documents
dels alumnes, dels mestres i quedarà com a record dels anys viscuts a
la nostra escola. Li envieu un document adjunt (word o doc) a la Tat:
mserrat6@xtec.cat Molt important que poseu els cognoms de la
família!
A part del comiat, us explico breument les tasques que aquesta setmana
trobareu al vostre classroom.

De Català trobareu una lectura i un formulari de comprensió lectora:
“Breu història de la Dieta Mediterrània”
.
I d’altra banda, un repàs sobre l’accentuació 
de les paraules. Llegiu el PDF
per fer memòria i feu el formulari el millor que pugueu.
De Castellà teniu la lectura d’un fragment del llibre: “
El príncipe de la
niebla” 
i el formulari de comprensió lectora.
I d’
expressió escrita prepareu un 
dau 
per fer l’activitat. Sí, sí! un dau!
Recordeu els passos que sempre seguim: pensar, reflexionar, redactar,
repassar i quan ja el tinc molt bé, passar-ho a ordinador i compartir-ho
pel classroom.
D’anglès, trobareu, per una banda, un formulari amb 
tres comprensions
orals 
basades cada una d’elles en un video molt curtet i, per d’altra banda,
un formulari amb dues comprensions lectores
. Aquesta vegada, les dues
lectures per fer les comprensions, les trobareu en el mateix formulari

De matemàtiques, continuem amb un formulari ple d’ activitats
competencials, és a dir, a partir d’una situació quotidiana, heu d’anar
resolent les situacions que es plantegen. US RECORDEM que és important
fer-ho i resoldre les operacions en un full a part i un cop acabades totes
les activitats i, només llavors, podeu omplir el formulari amb cada una de
les respostes.
D’AICLE teniu l’explicació al tutorial que us ha adjuntat la Tat.
Treballareu les comunitats autònomes d’Espanya.

D’educació física mireu el vídeo que hem adjuntat. Aquesta setmana el
repte 3 té un got, ritme i coordinació. Quan el tinguis gravat, penja’l al
nostre padlet. Endavant!
Recordeu mirar l’apartat de 
música 
i fer les tasques que la Montse Claret
us penja.

Una abraçada molt gran i ja queda
menys per veure’ns!!!

