
DESENA SETMANA DE CONFINAMENT 
del 15 al 22 de maig 
 
Hola nois i noies! Esperem que estigueu totes i tots bé. Avui dia 15              
tenim una cita a les 11h pel Classroom Meet i per fi ens podrem              
veure en directe! 
 
Us recordem a les famílies que el dia 22 de maig, el proper             
divendres, és l’últim dia per a presentar els escrits pel comiat dels            
nostres fills i filles. Encara hi ha alumnes que no li han enviat la foto de                
gran i de petit a l’Aleix. 
 
De català  tens una comprensió oral sobre les emocions i dues 
comprensions lectores “ Fem una exposició oral” i “El rinoceront blanc”, 
acompanyades dels seus respectius formularis. 
 
De castellà tens la lectura “Una amistad sorprendente”, la seva 
comprensió lectora en format formulari i una expressió escrita sobre “Els 
oficis”. 
 
 D’ anglès, tens, d’una banda, una comprensió oral sobre un vídeo de Mr 
Bean titulat Judo Class així mentre fas una mica de “ear training” , també 
passes una estona divertida. Per l altra banda, tens una comprensió 
lectora d’una faula titulada “Two birds in the forest”. Aquí, trobaràs 
preguntes on hauràs de redactar la resposta en forma de frase, per tant, 
VIGILA! no et deixis lletres ni paraules. 
 



De matemàtiques, teniu un formulari de resolució de problemes. Per tant, 
importantíssim agafar un full i fer les operacions pertinents per tal 
d’escriure el resultat en el vostre formulari. 
 
 
D’ AICLE teniu una activitat per treballar “Spain’s rivers”. 
 
D’educació física et proposo el repte 5!  (el tens penjat al padlet). 
Necessites una parella i ganes de passar-t’ho bé! Som-hi!! 
 
De plàstica encara teniu l’ activitat de recrear un treball d’un artista 
famós. Seguim amb l’art challenge! 
 

Ja queda una mica menys per veure’ns!! 
Us enviem una forta abraçada!! 


