TASQUES

( 2-6 / 8-9)

Cuina creativa
Aquesta setmana us proposem un repte de cuina creativa.
Què podem fer?
Podeu crear un nou plat a partir dels ingredients que teniu per casa i
fer una recepta inventada, però vigileu que sigui comestible!!! O bé,
aprofiteu per explicar-nos alguna recepta que ja heu fet aquests dies.
Com ho farem?
Omplirem la recepta tenint en compte de seguir totes les indicacions.
La intenció és poder fer un llibre de cuina amb totes les vostres
aportacions.
Anoteu tots els ingredients tenint en compte el pes i les proporcions i
escriviu tot el procés d’elaboració pensant que el pugui seguir un altre
nen/a que vulgui fer la vostra recepta.
També us proposem de penjar fotografies dels vostres plats a la carta
del nostre Restaurant del Pla.

https://padlet.com/mparera4/crpeij2imkgwdif5

L lengu /
Med

- Lectura
BIBLIOTECA CONFINADA VI !!! El proper divendres tornareu a trobar
una entrada al bloc carregada de noves recomanacions. Us donem les
gracies pels vídeos que ens feu arribar, tenim una biblioteca genial!!!
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, i seguim
fent-ho. Aquesta és una activitat que no té data d’inici ni de final. Tots el
dies són bons per poder començar!(Recomanable)
-Cuina creativa.
Omplir la recepta del nostre plat sense oblidar-nos res. Podeu fer-ho de
dues maneres: A mà com sempre o amb l’ordinador. Aquesta setmana us
presentem un Pdf editable de manera que, qui vulgui atrevir-se a fer
servir la Competència Digital, podrà fer aquesta part del repte amb
l’ordinador. Obriu el document com un Pdf normal i podreu escriure damunt
de les zones ombrejades. Les quadrícules inferiors només cal que les
cliqueu i ja sortirà un tic. Quan tanqueu el document us demanarà si voleu
desar els canvis, digueu-li que sí i li poseu el nom de l’alumne. Després ens
envieu el nou Pdf.
Si preferiu fer-ho de la manera tradicional podeu imprimir el full com
sempre, o fer servir qualsevol altre full seguint les pautes de la plantilla.
D’una manera o d’una altra, no us oblideu de revisar el text que heu escrit.
(Avaluable)
Pdf Editable Recepta Cuina Avaluable

+

Revisió del text_Recepta

-Us adjuntem un parell de tasques més: heu d’esbrinar que ens ha passat
amb la coca i resoldre una sopa de lletres amb els estris que heu trobat
per la cuina (Recomanable)
Pdf Activitats Recomanables Llengua (Setm. 2-6-2020)

Matemàtique

-Aquesta setmana no sortim de la cuina i no deixen de passar-nos coses
Mireu tots els problemes que ens hem trobat! (Avaluable)
Pdf Activitats Avaluables Matemàtiques (Setm. 2-6-2020)
-També us proposem algunes activitats per seguir practicant.
(Recomanable)
Pdf Activitats Recomanables Matemàtiques (Setm. 2-6-2020)

Anglè

*”LET’S COOK!”:
Pensem també una mica en COM CUINAR en anglès, OK? Som-hi! Un parell
de VÍDEOS per començar:
-Song: “Cooking in the kitchen”. Simpàtica cançó amb la que podeu simular
que esteu treballant a la cuina, seguint els tres cantants.
-A very easy RECIPE: “Healthy cooking pita pizzas” (RECEPTA molt
senzilla i saludable). De ben segur que en algun moment la podreu fer!!!
-1ª FITXA: “Matching pictures and words”. Relacionar uns
INGREDIENTS dibuixats amb els seus noms corresponents. (Avaluable)
-2ª FITXA: “Pizza TOPPING!”. Enganxar a uns QUARTS de pizza els
afegits que retallareu; heu de col·locar-los com veureu. (Avaluable)
Mmmm… I’m hungry now… Crec que tinc gana… Bon Appetite!!!
https://agora.xtec.cat/iepladelavella/categoria/departaments/angles/
FITXA 1 Matching pictures and words (1st grade).
FITXA 2 Pizza TOPPING!

