
Benvolgudes famílies:

Esperem que estigueu tots bé. En aquests moments que tant nens com nenes poden sortir
una estoneta cada dia i això de ben segur us farà sentir una mica millor. Us recordem que
per qualsevol dubte que tingueu us podeu adreçar a nosaltres a través del nostre correu
electrònic o enviar-nos un comentari privat al Classroom. 

Aquesta setmana les tasques plantejades són:

Plàstica
Us  proposem  realitzar  una  figura  amb  la  tècnica  de  l’Origami  deixant  volar  la  vostra
imaginació. 

Llengua catalana
A partir de l’audició d’un conte popular “El peix Nicolau” podreu contestar unes preguntes de
comprensió lectora.
I  després de llegir  una història sobre un personatge molt  peculiar  “L’ase de tres potes”
podreu utilitzar el món matemàtic per resoldre unes qüestions. 

Llengua castellana
Realitzarem una activitat cooperativa sobre refranys, tot emplenant un Padlet.
Llegirem i  escoltarem un conte “Malú y el  marciano del  ordenador” i  amb ajut  del  llibre
realitzarem uns exercicis de comprensió lectora “Después de leer”.

Coneixement del medi
Les  activitats  que  hem  estat  fent  sobre  les  plantes  us  demanem  que  respongueu  un
qüestionari sobre “Com viuen les plantes”.

Matemàtiques
Trobareu un càlcul mental amb la formiga matemàtica, està seqüenciat per nivells.
Treballarem la gamificació amb un Quizizz sobre càlcul mental.
Mentre ets mires un vídeo sobre poliedres hauràs de respondre unes preguntes.
Anirem  practicant  les multiplicacions de dues xifres.

Anglès, educació física i música
Recordeu anar fent les activitats d’anglès, d’educació física,  de música i els enigmes..

Aquest dijous en dues franges horàries diferents una per cada classe us volem convidar a
una videoconferència per poder retrobar-nos  i explicar-nos les nostres vivències d’aquests
dies. L’activitat durarà aproximadament 45 minuts.

3rA Mag d’Oz → 18 hores (6 tarda) Dijous 14
3rB Peter Pan→ 16 hores (4 tarda) Dijous 14

Per poder accedir a la videoconferència cal entrar al Classroom 5 minuts abans de l’hora
indicada. Cal anar al  tauler d’activitats i en el requadre que hi ha les flors trobareu un enllaç.
Recordeu que no cal accedir abans de l’hora indicada.



Esperem poder comptar amb totes i tots vosaltres!!!

Per  últim  volem felicitar  aquesta  setmana al  Nil  i  a  la  Júlia,  també a  la  Bruna.  Moltes
felicitats!

 

Molts petons i abraçades!!!


