
NOVENA SETMANA DE CONFINAMENT 
del 8 al 15 de maig 
 
Hola nois i noies!  
Esperem que estigueu tots i totes bé. Aquesta setmana tenim una 
SORPRESA! el divendres 15 de maig, a les 11h teniu una cita! Farem 
una videotrucada amb tots els nois i noies de la classe, no hi podeu 
faltar! (us passarem el link per les mares delegades).  
 
De català  tens una tasca anomeada “Ja pots sortir al carrer, però 
seguim alerta!”. Llegeix atentament les normes i respon les preguntes el 
millor que puguis, revisant que no tinguis faltes d’ortografia.  
També tens unes endevinalles, a veure quantes encertes! 
 
De castellà tens una lectura anomenada “Un almuerzo prehistórico” i un 
formulari de comprensió lectora. D’altra banda tens una fitxa interactiva 
per fer un repàs sobre accentuació. A més a més, escoltaràs una audició 
sobre un animal molt peculiar El Urogallo i hauràs de contestar les 
preguntes en el formulari de comprensió oral. 
 
 D’ anglès, anem a recordar les regles del joc. Que , què és això? Doncs bé, 
quan parlem d’una llengua ens referim a la seva gramàtica. Per tant, 
posareu a prova els vostres coneixements de la gramàtica anglesa al llarg 
de tota la primària. Com ho farem? Of course, contestant a les 
fantàstiques preguntes del formulari anomenat English Grammar. 
 
De matemàtiques, continuarem exercitant les nostres neurones fent dos 
formularis. El primer, sense fulls ni llapis, directament al formulari, 
posarem a prova la nostra agilitat mental amb multiplicacions i divisions 



per un 1 seguits de zeros.  Recordeu que en els nombres decimals, la coma 
anirà al son de Ricky Martin, és a dir, “un pasito pa lante, un pasito pa 
tras”. Per una altra banda i, sense deixar del tot el meravellós món dels 
nombres decimals, teniu un formulari d’ Operacions amb nombres decimals. 
Aquí sí, agafareu llapis, un full i una goma, i a resoldre operacions abans 
d’apuntar el resultat al formulari. 
 
De medi natural has de buscar informació sobre Nelson Mandela i 
preparar una entrevista. Tu ets el periodista i algú de casa ha de fer de 
Nelson Mandela. Grava l’entrevista i adjunta-la a la tasca per enviar-la 
pel classroom. 
 
D’educació física et proposo el repte 4!  (el tens penjat al padlet). 
Necessiten un parell de mitjons plegats i algú que vulgui fer-ho amb tu. 
Tens 12 segons per fer-ho! Pots utilitzar la música que vulguis 
d’acompanyament. Quan ho tinguis penja-ho al padlet “Ens movem”. 
Som-hi!! 
 
De plàstica també teniu una activitat, heu de recrear un treball d’un 
artista famós. Al document del classroom hi trobareu els passos a seguir. 
Quan el tingueu fet el podeu penjar al padlet “Arts and crafts”. Animeu-vos 
que serà divertit!  
 
 

Amb moltes ganes de veure-us, us enviem 
una forta abraçada!! 


