TASQUES I RECOMANACIONS PER ALS NOSTRES
ALUMNES (setmana del dilluns 11 al divendres 15
maig)

Mates:
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020142439_U32_U1_U101_U2
Aquesta setmana us demanem un mica més de feina per a aquelles persones que no es conformen
amb el que ja saben i que volen anar sempre endavant. Per fer aquesta tasca necessitareu l’ajuda
del llibre de matemàtiques, anar al tema 8 i llegir-vos amb atenció les pàgines 133 i 134 per poder fer
després les pàgines de la 31 a la 33 del quadern digital (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 34 a la 39 (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 autocorregibles 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-en-linia/aspe
ctes-ortografics/
-

I

a continuació us deixem uns llibres que podeu llegir en els següents enllaços:
o  https://issuu.com/editorial_barcanova/docs/bg00270901maquina_empaquetapares
o  https://issuu.com/editorial_barcanova/docs/bg00233501botiga_de_mascotes

Castellà:
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020234243_U32_U1_U101_U2
Pàgines de la 34 a la 39 (anotar a la llibreta només les solucions) si algú pot imprimir el quadern que
ho faci en el mateix quadern.

Medi:
https://projectes.santillana.cat/projects
Entrar en aquesta pàgina amb el “Chrome”
usuari: santillana
contrasenya: santillana
Buscar el projecte de Peça per peça. Les forces i les màquines.
-

Visioneu

-

Explica

l’apartat: “màquines que funcionen amb energia de l’aigua o del vent”.
amb les teves paraules, com funciona una màquina funcioni amb l’energia de l’aigua o

del vent.
-

Perquè

-

A

-

Sabries

-

s’anomenen energies netes?

més de l’aigua i el vent, es parla d’una altra energia inesgotable, sabries dir quina és?

Intenta

dir-me algunes màquines que funcionin amb aquests tipus d’energia?

crear la màquina que s’explica en el següent enllaç. Si vols, pots fer-ne una foto i enviar-la

al teu tutor/a. Us deixo diferents propostes per a que s’adeqüin als materials que pugueu tenir per
casa, però fins i tot podeu trobar altres formes de fer-los totalment vàlides. Creativitat al poder.
o  https://www.youtube.com/watch?v=N5v9EwsbfT8
o  https://www.youtube.com/watch?v=C0Rugzrpgv8
o  https://www.youtube.com/watch?v=tHzBjhxQhwg

English
Hello everyone!
I hope you are well and you are enjoying a lot, but it’s important to continue practicing our English!
I propose some activities related to the days of the week and the months of the year. Remember
that it’s important to know this vocabulary!
I would like to see your results,
(martaredondocomtes2020@gmail.com)

so

please

send

the

activities

to

my

email

Take care!!

1- DAYS OF THE WEEK
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days
_of_the_week/Days_of_the_Week_ok276567ji
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days
_of_the_week/Days_of_the_week_qx252750re
2- MONTHS OF THE YEAR
https://learningapps.org/10736631

ADAPTACIONS D’ANGLÈS
Seguim repassant les parts de la cara! Aquesta setmana et proposem quatre enllaços, esperem que
gaudeixis!
·

 https://www.liveworksheets.com/mb192502jy

·

 https://wordwall.net/es/resource/639124/ff1-parts-body

·

 https://wordwall.net/es/resource/695091/parts-body

·

 https://wordwall.net/es/resource/883508/parts-face

RELIGIÓ
Hola nens i nenes! Avui continuem fent d’investigadors. Estic segura
que com a bons detectius que sou, l’activitat d’avui us serà molt fàcil!
A les fotografies podeu veure un edifici molt important del vostre
poble: Alcarràs:

● De quin edifici es tracta?

____________________________________________________________

● A qui està dedicat aquest edifici? Pista! Penseu en el nom complet de l’Edifici.

____________________________________________________________

● Com creus que les persones que formem part de l’Església podem ajudar els
altres?

____________________________________________________________

FILOSOFIA
Hola nens i nenes! Avui l’activitat de filosofia porta per títol “Juguem a Pensar”

Avui tu seràs el director o directora del joc, de moment el podràs fer amb la
família, més endavant amb els amics i quan ens retrobem, el farem plegats a classe!

INSTRUCCIONS
Participants: Tu i com a mínim una altra persona. Però podeu ser més!
Material: 10 petits objectes, una peça de roba per cobrir-los,
1. Busca 10 petits objectes que tinguis a casa (per exemple: una goma, un
llapis, una cullereta, una maquineta…)
2. Posa tots els objectes a sobre de la taula. Els participants han d’observar i
memoritzar els objectes durant 3 minuts
3. Ara, agafa una peça de roba i tapa els objectes.
4. Joc de memòria: Pregunta a la resta de participants quins objectes recorden
haver vist. Els recorden tots?
5. Joc què hi falta: Ara, sense que la resta de participants se n’adonin, treu un
objecte i amaga’l. Torna a mostrar tots els objectes als participants.
Pregunta si saben quin objecte hi falta?

EDUCACIÓ FÍSICA
Hola, aquesta setmana treballarem els salts. El més important de tot és que abans
de començar qualsevol activitat feu un bon escalfament, sobretot de la part inferior
del cos. I recordeu, no sempre disposem del material necessari a casa, però moltes
vegades tenim altres coses que ens poden servir i fer la mateixa funció. Siguem
creatius i originals!
Les activitats que podeu practicar són les següents:
- Saltar de diferents formes: peu coix, dues cames, de costat, enrere,...
- Jocs de persecució, combinant les habilitats del salt.
- Relleus: a peu coix, amb els peus junts, ens lliguem les sabates i en parella, més
amplitud en les passes, etc.
- Penjar objectes i saltar a treure'ls.
- Saltar companys de diferents maneres.
- Cursa de sacs.
- Saltar a la corda individual i en grup.
- El joc del rellotge.

Practiqueu les propostes que us agradin més, i si teniu noves idees, me les feu
saber, m'agradarà veure noves propostes de part vostra. A saltar! Quan acabeu, feu
els estiraments.

MÚSICA:
Realitzar les activitats que es proposen:
http://aprendomusica.com/const2/33memorynotas2/memorynotas2.html
http://aprendomusica.com/const2/29dictadoritmico2/dictadoritmico2.html
http://aprendomusica.com/const2/28memorycompos/memorycompos.html
http://aprendomusica.com/const2/39ruinatenas/ruinatenas.html

FLAUTA
Podeu realitzar l’activitat directament a l’ordinador o amb la vostra flauta.
https://aprendomusica.com/const2/10gentlysleep/gentlysleep.html

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.
COM HA ANAT AQUESTA SETMANA??? RECORDEU QUE HEU
DE TREBALLAR UNA MICA CADA DIA, I LLEGIR MOLT.
LA LECTURA DE CONTES US PORTARÀ A VIATJAR I VIURE MIL
UNA AVENTURES.
AQUESTA SETMANA US PROPOSEM 2 NOUS REPTES.
US ANIMEU?????
REPTE 1:
VOLEM QUE AJUDEU ALS PARES A PENSAR UN MENÚ SETMANAL.
RECORDEU QUE HA D'ÉSSER MOLT SALUDABLE.
CAL PENSAR EN TOTS ELS ÀPATS:
-ESMORZAR
-DINAR
-BERENAR
-SOPAR

REPTE 2:
ARA , DESPRÉS DE PENSAR EN TOT EL QUE VOLEU
MENJAR, CAL QUE FEU LA LLISTA DE LA COMPRA PELS
PARES.
FEU MOLT BONA LLETRA PER TAL QUE EL PARE O LA
MARE HO PUGUIN LLEGIR BÉ.

RECORDEU QUE ARA NO ÉS
ACONSELLABLE QUE VOSALTRES ANEU
MERCAT.
PERÒ SÍ, AJUDAR A DESAR LA COMPRA!!!!

AL

I

AQUÍ US DEIXEM ALGUN MODEL DE COM HO PODEU FER!!!
BON PROFIT!!!!

BONA SETMANA A TOTS I TOTES!!!!

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

http://www.edu365.cat/infantil/llegir/explora/abecedari.htm

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

http://www.edu365.cat/primaria/catala/sillabes/index.htm

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

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

http://www.edu365.cat/primaria/catala/sillabes/index.htm

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

http://apliense.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca

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://clic.xtec.cat/projects/jocmates/jclic.js/index.html

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/03094/leerling.html

https://www.matematicasonline.es/pequemates/pequemates6/sumas-sin-llevar.htm

https://www.cokitos.com/restas-en-la-bolera/play/

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

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

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

https://www.tablasdemultiplicar.com/

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

http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/escenaris/index.html

APPS

EMAT

BMATH
Aula Itbook

Dinosaur math

Matemáticas 6 años

Matemáticas 7 años

