
 

LA SÍNIA A CASA 

 

CURS    2n SETMANA: del 14 al 17 d’abril 

Aquesta setmana comencem amb energia renovada i noves dinàmiques.         

A partir de demà dimecres 15 tindrem l’oportunitat de veure’ns a través            

de videotrucades. Més avall, teniu les instruccions per apuntar-vos i          

saber com ho organitzarem. Les sessions de música i anglès les fareu            

cada quinze dies. Aquesta primera setmana la Morella començarà amb          

música i el Puig Les Agulles amb anglès, i a més cada setmana fareu              

arts escèniques!  

 

LLENGUA CATALANA       

- Comprensió Lectora: El Canvi climàtic. Llegeix i respon les preguntes. 

- Expressió escrita: Còmic2, Còmic3 .Escull-ne un dels dos i després pinta’l 

 

LLENGUA CASTELLANA 

      

- Expresión oral: Trabalenguas ,lo compartiremos en la próxima “videotrobada”  

 

ENGLISH 

      

Think about a lunch menu, including 1 starter, 1 main course and 1 dessert. 

.Example 

 

MATEMÀTIQUES 

      

- Lògica: La collita de maduixots. Llegeix i resol. 

- Estadística: Classifico les meves joguines ( teniu una ajuda amagada) 

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

      

- MÚSICA: BIM BAM BIRI  RENTA’T LES MANS!!! 

- PLÀSTICA: L’autor d’aquesta setmana és…. 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

      

House circuit 

 
SUGGERIMENTS 

 

● Us enllacem la pauta per revisar tot allò        

que escriviu. 

● Per practicar la lletra d'impremta i/o lligada       

teniu l’abecedari  

● EL TRICICLE. 

https://drive.google.com/open?id=1O4jaduFhLkTc1njj0ncB79dZpr5QAnq9
https://drive.google.com/open?id=1iVb49i-sOwhHGjWW9Hl7VMC1TLhGWGXU
https://drive.google.com/open?id=17-fIDk5EUX2DEycxLm3Wx2CYXXYMdS7v
https://drive.google.com/open?id=1wLnH3BgQ1NBRnXosTonppHGjw_2U9ebs
https://drive.google.com/file/d/1edxNuaTeqCRjZWU4rLJE8M5XmGaSHvkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ZHhJriZGxF0v1hgIB3cQw2cfETsT6B-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1PpMj_9DtxgOg-q5ToqS20h5sXrUZmkNo
https://drive.google.com/file/d/1rXPqidv81AYvvpccL4Ebu4Y9BjlWHhqd/view
https://www.youtube.com/watch?v=kEWUy-nAVgM
https://drive.google.com/open?id=1e30RZxOLpsMntKZOm_cGJ5nPnALDXT5H
https://flipgrid.com/f2ddb57b
https://drive.google.com/file/d/1anIFutUK8AMyG0SQz79LhmuJz_e9Unj_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1R_knUfm7_bA38j48HQ_5BaCpbf4vArav


 
 

VideoTrobades: 

 

A partir del dia 15 i mentre duri el confinament et proposem tenir trobades virtuals amb                
els teus mestres. Te’n proposarem fer 5 a la setmana i ens serviran per parlar i                
comentar com estem, fer propostes i revisar-ne d’altres. Sabem que potser no hi             
podràs assistir a totes (no passa res) però tu sabràs quan els pots trobar. 
 
 
Quan es fan? 
A continuació tens un enllaç a una graella. T’has d’apuntar una vegada a cada graella               
de la teva classe i pots escollir l’horari que et vagi millor de cadascuna (sempre que hi                 
hagi forats). El dia límit per inscriure’s és dijous 16. Hi ha una sessió que és per tothom                  
i ja té l’horari fixat ho veuràs a la graella. 
 
Com ho farem? 
Utilitzarem el Meet. El Meet és una aplicació del Google Chrome que permet fer              
videoconferències amb diferents persones a la vegada. Cal que prèviament, per gaudir            
d’una videoconferència òptima on ens poguem veure tots alhora a la pantalla, et             
descarreguis una extensió concreta clicant en aquest enllaç.  
 
Cada dia que et toqui VideoTrobada has d’obrir la graella i pitjar l’enllaç de la sessió                
on estàs inscrit a través d’un dispositiu amb càmera i micròfon (ordinador, mòbil,             
tauleta…). 
 
Passos a seguir: 

● Abans de començar la videoconferència busca un espai tranquil on tinguis bona            
connexió de WIFI. Per veure’ns bé necessitem que la càmera (del mòbil,            
tauleta, ordinador, …) estigui quieta durant tota l'estona. 

● Prepara uns auriculars, et serviran per gaudir millor del so de la trobada 

● És possible que necessitis un paper i un llapis per fer algun joc o resoldre algun                
repte, deixa'l preparat! 

● Has d’activar el micròfon i la càmera quan t’ho demani.  
 “Ctrl”+D connectes i desconnectes el micròfon,  “Ctrl”+E connectes i desconnectes la càmera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LvFQD1e9MUYdrLDloCBvijYed1m0i1p4iczGw2cqF24/edit?usp=sharing
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihhiflbjgfic
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LvFQD1e9MUYdrLDloCBvijYed1m0i1p4iczGw2cqF24/edit?usp=sharing

