ABRIL – SETMANA CULTURAL
DILLUNS 20

DIMARTS 21

DIMECRES 22

DIJOUS 23

DIVENDRES 24

LECTURA

LECTURA

LECTURA

LECTURA

LECTURA

Poesia:

Poesia:

Poesia:

Poesia:

Poesia:

A la primavera de José Manuel Pagán

L’escola que vull de Carla Olivares

Cirurgia de Joana Raspall

Drac de Lola Casas

Les paraules de Joana Raspall

LL. CATALANA: **
Fes un cal·ligrama. Escriu un
text/poesia donant-li una forma.

LL. CASTELLANA: **
Busca noms de flors en castellà (mínim
10) i fes un passatemps:
Sopa de lletres, paraules creuades...
Els penjarem sense la solució i els
altres companys podran fer-los.
Pots fer-ho a la llibreta o pots fer servir
programes com:
Sopes de lletres
Paraules creuades (Pensa que hi has
de posar pistes o definició)

LL. CATALANA: **
Pensa en un conte tradicional i canvia’l
una mica. Pots canviar algun
personatge, el final, l’època que va
passar ... Pot ser un Patufet que es
troba un drac, la Caputxeta que és
verda...
Pensa en l’estructura de la narració:
Introducció- Nus- Desenllaç.
Fes un bon repàs abans d’enviar-me’l.
Separa el text en paràgrafs, ortografia,
diàlegs i puntuació...
Has de tenir en compte això, mirant
sempre d’estar al grup avançat.

MATEMÀTIQUES: **
Línia numèrica decimals. La tenim a la
classe amb els números en velcro, ho
recordeu?
Fer els exercicis de la pàgina 66 a la
llibreta.

LL. CATALANA:
Fes una gravació com les que jo he fet,
llegint una poesia.
Recorda de fer les pauses i donar-li
l’entonació adequada. Prepara-la bé.
Pot ser en vídeo o només àudio.

LLENGUA ANGLESA:
Segueix les instruccions d’aquest
enllaç.

MEDI NATURAL:
L’Espina és una defensa d’algunes
plantes, com el roser i les acàcies.
Els animals i les plantes tenen mètodes
de defensa diferent.
Podries explicar d’altres defenses que
tenen animals i plantes. Posa exemples
i si trobes fotografies les poses.
Si veus canvis en el teu hort, ves fent
fotos.

MATEMÀTIQUES:
Ves a l’enllaç de la part superior del
Blog que diu Entorn.
Fes l’activitat proposada pot fer la de la
setmana anterior.
RELIGIÓ:
Els alumnes de Religió haurien de
passar les respostes a les fitxes que
els van donar l’últim dia de classe.

MÚSICA:
La tasca que us encomano l’haureu de
penjar al padlet de música de 5è.
Repte musical:
Heu d’esbrinar els gustos musicals dels
vostres pares i dels vostres avis quan
eren joves.
1.Pregunteu quin grup o cançó els hi
agradava quan eren petits o joves.
2. Busqueu (si és possible) la música a
la xarxa i el pengeu al padlet.
3. Escriviu alguna anècdota sobre la
cançó/grup

MANUALITATS:
Fes una rosa de Sant Jordi.
Pots fer servir materials de rebuig, ferla en origami (paper plegat), amb
peces de roba, amb menjar...
Fes-li una foto i la penges o envies al
Padlet.
També pot fer un punt de llibre original.
Al youtube hi ha moltes idees.

EDUCACIÓ FÍSICA :
Activitat de dance en grup:
https://www.youtube.com/watch?v=ZN
FZ-vsgxrU&list=RDZNFZvsgxrU&start_radio=1&t=0
Per acabar:Estiraments
https://www.youtube.com/watch?v=
TMGIw1Bu9u0#action=share

VALORS: **
La poesia de dimarts, era sobre
l’escola que volem, la de dimecres
parla de com un ajuda a l’altre, la d’avui
parla de les paraules boniques.
Escriu una carta a un amic que viu
lluny d’aquí i explica-li com és la teva
escola i com són els teus companys.
MEDI SOCIAL:

Museu de la Pesca:
Avui era el dia que estava pensat
anar a Palamós a veure el Museu
de la Pesca. Farem la visita virtual.
A través d’aquest enllaç:
https://museudelapesca.org/recerca/rec
ursos-digitals.html
Jo he provat els nusos mariners i no
me n’he sortit massa bé. Una mica més
i quedo lligada!!
Però he vist que sé conèixer molts
peixos.
Prova-ho i em dius quina activitat t’ha
agradat més.

