
ONZENA SETMANA DE CONFINAMENT 
del 22 al 29 de maig 
 
Hola nois i noies! Esperem que estigueu totes i tots bé. 
 
Us recordem a les famílies que, avui divendres 22 de maig, 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 la lectura del “Tresor de les llavors” i la seva comprensió 
lectora.  També has de fer una història inventada sobre mòmies, a partir 
d’un vídeo de l’infok. Per últim hi ha una tasca sobre Leonardo da Vinci. 
 
De castellà, hi ha una lectura sobre Anna Frank i la comprensió lectora. 
D’altra banda tens un poema de Juan Bonilla. Llegeix-lo i demana un desig! 
 
 D’ anglès, tens, d’una banda, una comprensió oral sobre un vídeo de un 
dels grups més famosos de la història de la música: The Beatles. Per una 
altra banda, continuem aquesta setmana repassant la gramàtica anglesa, 
per tant, tens un formulari amb un seguit de preguntes sobre English 
Grammar. 
 
De matemàtiques, per tal de repassar tot allò que vam veure al segon 
trimestre, teniu un formulari amb 10 exercicis sobre els continguts que es 
van impartir. Com va sent habitual, us demanem fer abans les activitats 
en un full i, després escriure les respostes en el formulari: Repàs del Segon 
Trimestre. 



De Medi Natural, anem a fer un repàs sobre la matèria, els seus estats i 
les seves propietats. Tens dos vídeos i dues activitats. 
 
D’educació física, anem a pel repte 6, va de malabars!! mira’t bé el 
tutorial, practica i endavant! 
 
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!! 


