PLANIFICACIÓ SETMANAL 3r TRIMESTRE

RESUM D’ACTIVITATS:
Projecte (ADRIÁN): D
 ibuixar a la llibreta una portada del projecte “L’Univers”.
Matemàtiques (ADRIÁN):
● Enigma de la setmana: enigma 7 (fer un vídeo).
● Fer l’activitat de repàs de les hores (imprimir o copiar a la llibreta).
● Fer problemes de càlcul mental (escoltar audio i escriure a la llibreta).
Llengües (ADRIÁN):
● Llegir 20 minuts cada dia (combinar català i castellà).
● Leer la teoría sobre “La Reseña” (document pdf).
● Realizar la actividad de “La Reseña” (imprimir o hacer en la libreta).
● Opcional: Grabar un vídeo explicando el libro reseñado (colgar el vídeo en
ClassDojo).
Anglès (MARTA):
● Fer activitat de comprensió lectora (al Google Classroom).
● Acabar la manuatlitat del Crocodile i gravar un vídeo (penjar al
ClassDojo).
Valors/Religió (ADRIÁN):
● Compartir una cançó de bon rotllo (al missatge del ClassDojo).

*IMPORTANT: Al final d’aquest document tens una proposta d’horari de la setmana.
També pots agafar la teva agenda i planificar les activitats a fer cada dia.
Si teniu dubtes sobre les activitats, podeu posar-vos en contacte amb cada mestra/e a
través del ClassDojo.
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EXPLICACIÓ DE LES ACTIVITATS
PROJECTE:
L’activitat d’aquesta setmana consisteix en fer un dibuix a la llibreta que serveixi
com a portada de les activitats del nou projecte: L’UNIVERS.
Us deixem un exemple:

enllaç

MATEMÀTIQUES:
Proposem una activitat de matemàtiques per a cada dia:

Activitat 1: Enigma de la setmana.
Com cada setmana, et proposem un
enigma que has de resoldre sol/a.
Quan l’hagis resolt, ens has d’explicar,
a través d'un vídeo, la solució a
l’enigma i com has arribat a ella.
L’enigma de la setmana és aquest:
enllaç
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Activitat 2: Repàs de les hores en català.
Hem preparat una activitat per repassar les hores. Dibuixa els rellotges a la teva
llibreta i posa els noms de les hores en català. enllaç a l’activitat

*Recorda fer servir sempre lletres per escriure els números també.
Exemple: 12:30 → “Un quart de dotze”
Activitat 3: Problemes de Càlcul Mental.
Com cada divendres, farem problemes de Càlcul Mental. Cada sèrie té 5
problemes. He gravat 2 sèries de problemes per a que feu una o dues aquesta
setmana.
Sèrie 8.6. enllaç a l’audio.
Sèrie 8.7. e
 nllaç a l’audio.

CATALÀ/CASTELLÀ:
En castellano aprenderemos a hacer una RESEÑA. La actividad tendrá tres
partes y tendrás que hacer una parte cada día.

Actividad 1: Leer la teoría sobre “La Reseña”.
Hemos preparado un documento PDF con un poquito de teoría sobre qué es
una reseña. Lee el documento en este enlace.

Activitat 2: Realiza la actividad de “La Reseña”.
En el enlace encontrarás las partes principales para hacer una reseña. Copia los
diferentes apartados en tu libreta o imprime esta página y realiza la actividad.

Actividad 3: Grabar un vídeo con tu reseña (opcional).
La última actividad de CASTELLANO consiste en realizar una presentación oral
en vídeo sobre el libro que has reseñado. Sube el vídeo al porfoli del ClassDojo.
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ANGLÈS (Marta):
Activity 1: Oral Comprehension “Easter” al Regne Unit.
Heu de fer l’activitat penjada al Google Classroom. l ink.

Activity 2: The Crocodile.
Heu de fer la manualitat del cocodril i pujar video al portfoli del ClassDojo. Si
teniu dubtes, consulteu la publicació de l’1 d’abril al ClassDojo.

VALORS (Adrián) / RELIGIÓ (Pilar):
L’activitat d’aquesta setmana té per objectiu animar-nos una mica. Ja sabeu
que m’encanta la música i penso que és una bona manera d’expressar bons
desitjos.
Cadascú de la classe ha de compartir una cançó que transmeti bon rotllo per
aquests dies.
Us comparteixo la meva cançó de bon rotllo:

Títol:Color Esperanza
Cantant/Grup:Diego Torres
Si vols escoltar la cançó,
aquí pots sentir-la.

Podeu compartir les vostres cançons responent al missatge que posarem al
ClassDojo.
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PROPOSTA D’HORARI:
DILLUNS
13 d’abril

DIMARTS
14 d’abril

DIMECRES
15 d’abril

DIJOUS
16 d’abril

DIVENDRES
17 d’abril

Rutina de
lectura
(20 min.)

Rutina de
lectura
(20 min.)

Rutina de
lectura
(20 min.)

Enigma
matemàtic de
la setmana

Activitat de
repàs de les
hores

5 problemes
de càlcul
mental

Leer la teoría
sobre
“La Reseña”

Activitats
d’Anglès

Comparteix
una cançó de
BON ROTLLO

Realizar la
actividad de
“La Reseña”

Grabar la
presentación
de “La
Reseña”

Dibuixa la
portada de la
llibreta
(L’Univers)

Rutina
d’esport
(30 min.)

Rutina
d’esport
(30 min.)

Rutina
d’esport
(30 min.)

CONTACTES PER ÀREES:
ÀREA

MESTRE/A

TUTORIA

Adrián Ibáñez

ANGLÈS

Marta Fernández

MÚSICA

Rossi Correa

RELIGIÓ

Pilar De la Torre

EDUCACIÓ FÍSICA

Berta Caballé

CONTACTE
Si teniu qualsevol dubte relacionat
amb una àrea concreta, heu de
posar-vos en contacte directament
amb l’especialista a través del
ClassDojo.
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