TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES
ALUMNES (del dilluns 1 al divendres 5 juny)

Mates:
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020142439_U32_U1_U101_U2
La tasca d’aquesta setmana seria per aquelles ments intrèpides que volen més i més cada dia i per
fer-la necessitareu l’ajuda del llibre de matemàtiques de 4t, anar al tema 9 i llegir-vos amb atenció les
pàgines 157 i 158 per poder fer després les pàgines 42 i 43 del quadern digital 4.3 (seran la 2 i la 3
del nou quadern) (anotar a la llibreta només les solucions) si algú pot imprimir el quadern que ho faci
en el mateix quadern.

Català:
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020242439_U32_U1_U101_U2
Pàgines de la 52 a la 55 (serien de la 4 a la 7 del quadern 4.3) (anotar a la llibreta només les
solucions) si algú pot imprimir el quadern que ho faci en el mateix quadern.
Mantenim l’enllaç per poder fer dictats auto corregibles en línia, la parla és de català oriental
i això pot generar dificultats però no està de menys intentar fer-ne algun de tant en tant.
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-enlinia/aspectes-ortografics/

Castellà:
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020234243_U32_U1_U101_U2
Pàgines de la 50 a la 51 (que serien la 10 i la 11 del quadern 4.3), només cal anar seguint passant
pàgines endavant. (Anotar a la llibreta només les solucions) si algú pot imprimir el quadern que ho
faci en el mateix quadern.

Medi:
De moment, deixarem una altra setmana per a poder acabar la vostra llibreta de projecte.

English

Hello everyone!
This week I propose some activities related to the parts of the body.

1. Body parts.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/P
arts_of_the_body/Body_parts_yg158pu
2. Read the sentences and choose the monster A, B, C or D.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/H
ave_got/Parts_of_the_body_io149518up
3. Draw and paint your own monster and write 5 sentences describing his
appearance. For example: I have got two heads, I am tall…
I would like to see your results, so please send the activities to my email
(martaredondocomtes2020@gmail.com)
Take care!!

ADAPTACIONS ANGLÈS
Aquesta setmana et proposem visualitzar un vídeo per refrescar la memòria i realitzar un
seguit de jocs per acabar de recordar les parts del cos.
https://www.youtube.com/watch?v=8nGRgw1Bwyo (VÍDEO)
https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-interactive-pirate-board-game/
https://www.mes-games.com/bodyparts.php

MÚSICA
Realitzar les activitats que es proposen:
https://aprendomusica.com/const2/02culturaMusical/game.html
https://www.youtube.com/watch?v=CXdg5KitaxA
https://www.youtube.com/watch?v=WJc1yaiEAdk
https://www.youtube.com/watch?v=92ZkbBqKx30

RELIGIÓ

Accions solidàries
Hola nens i nenes! Una setmana més ens tornem a retrobar! Aquesta setmana
parlarem de l’amor, la solidaritat i la generositat.
Jesús ens ensenya a “Estimar a Déu i els altres com a tu mateix”. És el
manament de l’AMOR, del qual tots en tenim necessitat. Ser generosos i solidaris
són actes d’amor cap als altres.

El Banc dels Aliments de Lleida és una fundació que treballa per lluitar contra la
pobresa i aquests dies tenen molta feina. Per a què tots els nens i nenes puguin
ajudar-los, ens han preparat una fitxa.

● Us la podeu descarregar aquí:
https://drive.google.com/file/d/16fJYbJjYj4P1aHsmQPwGMOueTSR8qB6z/vie
w?usp=sharing
● Coneixies el Banc dels Aliments? Saps que fan?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

● Saps si al teu poble hi ha alguna associació que ajuda els altres? Quines?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Espero que en gaudiu!

EDUCACIÓ FÍSICA
Aquesta setmana farem un recordatori de les Olimpíades escolars que tant havíem
preparat i al final no les vam poder realitzar. Quina llàstima! L'any vinent les agafarem
amb més ganes segur. En aquesta web, trobareu unes petites activitats perquè
recordeu quines proves es fan, adaptades a casa, és clar. Practiqueu-les i a veure a qui
li surt millor.
https://view.genial.ly/5ebb636baa50920d7ff43896/presentation-olimpiades-alcarras

ADAPTACIONS LLENGUA CATALANA
Hola nens i nenes! Des de la classe de la Yolanda i la Mireia aquesta setmana us
proposem que practiqueu la lectura i l’escriptura amb aquests enllaços i algunes
apps pels que teniu mòbils o tauletes. Si voleu enviar-nos alguna fotografia del que
feu o alguna feineta de les que feu ho podeu fer a les següents adreces:
yolandacomtes2020@gmail.com o mireiacomtes2020@gmail.com.

https://clic.xtec.cat/projects/concfono/jclic.js/index.html

http://www.edu365.cat/acollida/confegir/index.htm

http://www.edu365.cat/primaria/catala/historic/contes_spc/index.htm

https://clic.xtec.cat/projects/100paraules/jclic.js/index.html

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html

http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html

http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html

APPS

JOCS DE LECTURA
PICA LLETRES

ELS NOMS DELS ANIMALS EN CATALÀ

I Cuadernos Rubio

Grafia de les lletres

Cursive Writing Wizard - Handwriting
Penjat i Lligat
Saps llegir 1
Saps llegir 2
LLEGIM
Petites frases 1
Petit lector 1

ADAPTACIONS MATEMÀTIQUES
A més a més aquesta setmana us proposem que practiqueu amb els números i les
operacions amb aquests enllaços i algunes apps pels que teniu mòbils o tauletes. Si
voleu enviar-nos alguna fotografia del que feu o alguna feineta de les que feu ho
podeu fer a les següents adreces: yolandacomtes2020@gmail.com o
mireiacomtes2020@gmail.com.
https://www.cokitos.com/numeros-del-1-al-10/play/

http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/rekenen/groep2/rekene
n3/&spelNaam=Bascula&groep=2&vak=rekenen

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/series-num1o-05

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-restavertical-1o-10

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/sumahorizontal

https://www.cokitos.com/carrera-de-restas-con-patitos-de-goma/play/

https://fun4thebrain.com/addition/mmadd/index.html

https://www.ictgames.com/mobilePage/countingCars/index.html

https://www.cokitos.com/juego-contar-hasta-100/play/

https://www.vedoque.com/juegos/granja-matematicas.html

http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/colegio/maquina.html

https://www.arcademics.com/games/grand-prix

https://www.arcademics.com/games/space-race

https://es.ixl.com/math/

APPS

EMAT
BMATH
Aula Itbook

Dinosaur math
Matemáticas 6 años
Matemáticas 7 años

