TASQUES

(25-5 / 2-6)

Comencem una setmana curteta, divendres és festa i dilluns que ve,
també. Ara que comença la calor hem pensat repte relaxant i molt
divertit: heu de crear un mandala.
Es tracta de crear el vostre mandala amb objectes que tingueu a casa.
Per a fer-ho més emocionant us posarem unes consignes i haureu de
tenir-les en compte a l’hora de fer-lo!
Després haureu d’observar la vostra obra del
dret i del revés i localitzar si heu posat
alguns dels objectes que us pregunten en la
fitxa d’observació.
Escolteu atentament el vídeo que us
presentem i… Divertiu-vos molt!!!
No us oblideu d’enviar-nos una fotografia
amb el resultat!
VÍDEO https://youtu.be/N3TQaKYts-E

L lengu

- Lectura
BIBLIOTECA CONFINADA V !!! I com cada divendres vindrà plena de
novetats gràcies a les vostres recomanacions. Us felicitem per les
lectures que ens feu arribar!!!
Però encara que no ens feu les recomanacions, no us oblideu de llegir
cada dia!!! (Recomanable)
- Escriptura
Des del primer dia us hem recomanat de fer un petit diari, si no heu
començat podeu fer-ho ara que heu començat a sortir a passejar .Apunteu
on aneu, per on passeu o què feu en aquestes sortides. (Recomanable)
-Aquesta setmana només us hem posat una petita comprensió lectora que
us farà pensar! (Avaluable)
Pdf Activitats Avaluables Llengua (Set. 25-5-2020)
-Us hem posat també un parell d’activitats molt senzilles en un Pdf per si
voleu seguir practicant. (Recomanable)
Pdf Activitats Recomanable Llengua (Setm. 25-5-2020)

Matemàtique /
Expressi
A tístic

La proposta d’aquesta setmana consta de quatre parts:
1.Crear el vostre mandala amb objectes que tingueu a casa. Podeu fer
servir qualsevol mena de cosa, des de joguines a peces de roba, o tot allò
que se us passi pel cap. Per a fer-ho més emocionant us posarem unes
consignes que hauran de formar part dels cercles del mandala. Haureu de
tenir-les en compte a l’hora de fer-lo! Hi ha d’haver...
➔ una seriació,
➔ objectes col·locats en la mateixa direcció,
➔ objectes de la mateixa forma o color,
➔ objectes que tinguin la mateixa utilitat,
➔ i objectes amb línies rectes o corbes.
2.Un cop acabat observarem la nostra obra d’art! Haurem d’omplir la fitxa
d’observació, responent les preguntes. Per fer-ho us recomanem que feu
una fotografia del mandala per poder fer l’observació amb més.
3.Recollir i endreçar tot el que hem fet servir.
4.Ens orientem en l’espai. Us adjuntem una segona feina que consisteix
en col·locar els dibuixos on correspon de la quadrícula.
Tota aquesta proposta és Avaluable
Pdf Activitats Avaluable Matemàtiques (Setm. 25-5-2020)
-També us proposem trobar un dibuix amagat. (Recomanable)
Pdf Activitats Recomanable Matemàtiques (Setm. 25-5-2020)

Anglè

“MY FAMILY”: repassem els noms de les PERSONES MÉS PROPERES a
vosaltres i… aprenem alguns de més que probablement encara no coneixeu!
-2 VÍDEOS per començar:
*”Sesame street: Family song”. Cançó breu i simpàtica.
*”Family story for kids from Steve and Maggie”. Exemple senzill d’una
família. Podeu repetir els noms amb el protagonista i practicar.
-WORKSHEET 1: “Family members”. Omplir les paraules que veureu a la
fitxa (Avaluable).
-WORKSHEET 2: “This is my family!”. Dibuixar el vostre “arbre familiar”
(FAMILY TREE) o, simplement, les persones que viuen amb vosaltres.
Podeu escriure els noms (Avaluable).
*Teniu els enllaços de les dues fitxes i els vídeos al blog d’anglès:
https://agora.xtec.cat/iepladelavella/categoria/departaments/angles/
Fitxes activitat: FAMILY MEMBERS
THIS IS MY FAMILY!

Religi

Tasca avaluable
Aquesta setmana tindreu un arxiu adjunt amb la tasca a realitzar.
“Construim un món millor”.
1.Visionat vídeo “cadena de favores”
https://youtu.be/8Gosg1ybxTU

2. Pintar els cors que ajuden a construir un món millor.
3. Enganxar una foto o dibuixar una escena d’un món millor.
RELIGIÓ_ tasca 5 - Construim un mon millor
Aquesta ja serà la última tasca de religió del trimestre. La data límit
d’entrega serà el proper 8 de juny.

