
 

 DILLUNS 25 DIMARTS 26 DIMECRES 27 DIJOUS 28 DIVENDRES 29 

MATES: Fem el bloc 3 dels 
problemes Problemes (a 
retornar 5 problemes per 

escrit amb dades, operació i 
resposta) 
Una mica de càlcul triant el 
nivell 1: Càlcul 
---------------------------------- 
CATALÀ: Fem un còmic: 

com?Creant una petita 
història d’un personatge 
inventat o conegut? Cerca 
un tema, uns personatges, 
en un temps d’ara o 
d’abans...usant les 
bafarades per als guions 
dels personatges. Us podeu 
inspirar en: Còmic Tintí   
còmic Astèrix i Obèlix    
Història del creador 
barceloní d'en Zipi Zape 

SOCIALS:  
Al llarg d’aquests dies el 
medi ambient a les ciutats ha 
canviat degut al confinament; 
busca una notícia que t’ hagi 
sorprès , com per exemple 
sobre l’aigua ...o sobre l’aire i 
fes una reflexió (tria per 
escrit/audio/vídeo al padlet)  
el coronavirus neteja l'aire 
Quin canvi! 
infok/especial   
 
MATES: Consolidem les 
taules del 6,7, 8 i 9 
Taules de multiplicar i trucs 
juga i aprèn…Joc   Joc 2    

 

Llengua anglesa: Trobareu 
les propostes que heu de fer 
en aquest enllaç:  
https://blocs.xtec.cat/thea
mazingenglishuniverse/4-
mars/     També hi podeu 

revisar les propostes de les 
setmanes anteriors i fer-les. 
N’hi ha que eren de retorn. 
 
CASTELLANO: Dictado en 
línea; repaso de la ortografía 
g/j/b/v. Escucha y haz los 
dos dictados y escríbelos en 
una hoja. al final puedes 
autocorregirlos (RETORNO 
de un dictado) Dictados 

 

Medi Naturals: Trobareu les 
propostes que heu de fer en 
aquest enllaç: 
https://blocs.xtec.cat/abitof
everything/tercerconfinat/ 
També hi podeu revisar les  
propostes de les setmanes 
anteriors i fer-les. N’hi ha 
que eren de retorn. 

CATALÀ RETORN  Busca 

un conte que tinguis a casa i 
recomana’l...per exemple 
fent-nos 5 cèntims (amb 
audio o vídeo)sobre 
l’argument...i perquè t’agrada 
(cita l’autor/a, editorial, 
títol…qui ha fet les 
il·lustracions): Sinó pots 
consultar:   Una mà de 
contes   

RELIGIÓ: 
Bon dia noies i nois! 
Aquesta setmana us demano 
fer aquesta tasca. 
Tu com ho relaciones? 
Escriviu la vostra participació 
al Padlet.  RETORN 
------------------------------------ 
VALORS: Gaudeix dels 

vídeos de valors i reflexiona 
sobre quin t’ha agradat més i 
què podem aprendre:  Catch 
Forward March    Presto   

 

VÍDEO TRUCADA 
11H Èrika, Mohamed, Afra, 
Eric, Edu, Pau, Rita, Fernando, 
Nyco, Nora, Esther, David i 
Soraya. Grup 12h: Guerau, 
Jana, Martina, Elisabeth, Alba, 
Irene, Juan, Jordina, Carla, 
Sergi, Matías, Ona i Arnau. 
ESCAPE ROOM: Salvem els 
Jocs Olímpics: Salvem els 
JJOO  

   

MÚSICA 
Avui us proposo fer un 
resum de tot el que hem 
après. RETORN 
Tema 6: mapa conceptual 

 

HORT ECOLÒGIC 
ENDEVINA QUE ET 
MENGES: arrel,tija,fulla,flor 
o fruit. Clica a aquest enllaç: 
Hort amb cor 
 
CAL FER RETORN 
També explica amb 3 frases 
com fas els deures i com ho 
has fet quan has tingut 
alguna dificultat. 

EDUCACIÓ 
FÍSICA: RETORNDel link  

trieu un joc (el que més us 
agradi) i que podem fer, per 
exemple en una plaça, i 
explica’l o per escrit, en 
audio o vídeo; després el 
pots compartir al padlet.   
Jocs 2 

 

ENTRETENIMENTS: Del 
conte triat d’abans tria les 
paraules claus i crea un 
entreteniment (sopa de 
lletres, encreuament de 
paraules…) i comparteix-lo al 
padlet  Exemple de sopa de 
lletres  Exemple de mots 
encreuats  

 

Recorda llegir una estoneta cada dia…i veure les notícies de https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/ i jugar en família jocs de taula 

 

https://clic.xtec.cat/projects/prcm/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/mathi/jclic.js/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=h_EXCzkHSzs&feature=youtu.be
https://youtu.be/wp4hf2EuI-s
https://cat.elpais.com/cat/2019/04/04/cultura/1554361308_499867.html
https://cat.elpais.com/cat/2019/04/04/cultura/1554361308_499867.html
https://www.ccma.cat/324/el-coronavirus-neteja-laire-xines-de-contaminacio/noticia/2994134/
https://www.youtube.com/watch?v=M-UDMA22EAM
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/especial-crisi-climatica/video/5925806/
https://www.youtube.com/watch?v=rG4efrkb3DQ#action=share
https://www.tablasdemultiplicar.com/galeria-de-tiro.html
https://www.arcademics.com/games/meteor
https://blocs.xtec.cat/theamazingenglishuniverse/4-mars/
https://blocs.xtec.cat/theamazingenglishuniverse/4-mars/
https://blocs.xtec.cat/theamazingenglishuniverse/4-mars/
https://www.youtube.com/watch?v=jWpw5S6KEho
https://blocs.xtec.cat/abitofeverything/tercerconfinat/
https://blocs.xtec.cat/abitofeverything/tercerconfinat/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/
https://docs.google.com/document/d/1vKF0jNgodtG9lRzFPOeFsUijSkWCJKTH5p-Cu4FVbuE/edit?usp=sharing
https://padlet.com/luisaentregas1920/bjtg96yzbasp0npz
https://www.youtube.com/watch?v=c88QE6yGhfM
https://www.youtube.com/watch?v=LwqNVeqVlYQ
https://www.youtube.com/watch?v=D4Dnm6dkOVI
https://sites.google.com/view/escaperoomsalvemjjoo/inici
https://sites.google.com/view/escaperoomsalvemjjoo/inici
https://view.genial.ly/5ea3006b075c7c0dc0fd865e/learning-experience-didactic-unit-programacio-els-instruments-de-corda
https://hortambcor.blogspot.com/2020/05/endevina-si-es-larrel-la-tija-la-fulla.html
https://jugarmola.com/ca/10-jocs-tradicionals-jugar-en-familia/
http://creantieducant.blogspot.com/2017/10/sopa-de-lletres-de-les-4-estacions-sopa.html
http://creantieducant.blogspot.com/2017/10/sopa-de-lletres-de-les-4-estacions-sopa.html
https://www.pinterest.es/pin/222857881539566047/
https://www.pinterest.es/pin/222857881539566047/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/
https://maresipares.cat/jocs-de-taula-per-gaudir-amb-tota-la-familia/
https://view.genial.ly/5ea3006b075c7c0dc0fd865e/learning-experience-didactic-unit-programacio-els-instruments-de-corda

