Bon dia Puig de les Àligues i Carlit!
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 en tenen
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, heu d’estar 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 i companyes. 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, posant connectors, separant paràgrafs, evitant faltes
d’ortografia... 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.
D’anglès teniu una tasca amb dos àudios per treballar la comprensió oral i una altra tasca que
és un text per treballar la comprensió lectora. Do your best!
De Matemàtiques, teniu unes activitats competencials entretingudes. Per tant; llegiu
atentament, agafeu paper, llapis i goma, resoleu i marqueu la resposta correcta al formulari.

De Medi natural teniu una tasca molt interessant per tancar el tema del Canvi climàtic. Heu
d’organitzar una conversa-debat amb els vostres familiars, sobre què fem i què més podem fer a
casa per frenar el Canvi Climàtic. Per lliurar l’activitat tens dues opcions; enregistrar la
conversa i adjuntar-la quan entreguis la tasca ,o bé, fer un mural amb els acords que heu
arribat i adjuntar una foto quan entreguis la tasca. Endavant!
El dia 28 d’abril és el Dia de l’Educació Física al Carrer. A causa de la situació que estem vivint,
aquest any el DEFC es converteix en el Dia de l’Educació Física a CASA
. (Canvia la C de carrer
per la C de casa). El repte d’aquesta setmana és: muntar un circuit a casa, fer-lo i penjar-lo al
padlet de cicle superior “Ens movem”, tenim ganes de veure-us!
La Montse Claret, us recorda que també teniu tasques de música. Aneu al seu classroom.
I de plàstica teniu un tutorial fet per la Tat, perquè feu una rosa ben bonica.

Una abraçada molt gran!!
Ja ens queda menys!!

TOT ANIRÀ BÉ

