
Hola bonics i boniques!! A soles ens falten 3 setmanetes i ja acabem el curs! Cal fer un últim

esforç i vacances!! Vinga, que ho esteu fent de categoria!! Igual que les vostres famílies que cada

dia vos ajuden i estan recolzant-vos per a arribar a cinqué súper preparats.

Continuem amb el «pati virtual»! Ja sabeu, la cita és el divendres a les 11. De totes formes,

jo vos enviaré un correu el dijous indicant-vos l’hora exacta. Esta setmana ens hem divertit molt

amb un joc i l’actuació màgica d’una companya i un company!

MATE

Esta setmana vos he preparat un vídeos per a passar d’una mesura a una altra.

V  ídeo 1  Vídeo 2 Vídeo 3 (continuació del 2)

També vos envie una làmina dels nombres ordinals per a repassar. No s’oblideu dels accents.

En femení, no duguen accent. Ex: trenta-tresena. Podeu descarregar-la ací.

Molt important: vos envie una làmina del temps per a que la estudieu. Fixeu-vos bé. Vos ha

de quedar molt clar. Si teniu qualsevol dubte, pregunteu-me. La podeu descarregar ací.

-  Fitxa 7  - Fitxa 8

Enviar foto de les activitats per correu electrònic (roorbo46@gmail.com) fins el divendres

abans de les 14 hores.

VALEN-TEMA 10

- Pàg. 159 nº 5, 6, 7 i 8. Si teniu algun dubte, llegiu la teoria de la pàgina 158.

- Pàg. 160  nº 1, 2 i 3. Pensem un poquet...

- Pàg. 161 nº 1 al 6.

Enviar foto de les activitats per correu electrònic (roorbo46@gmail.com) fins el divendres abans de

les 14 hores.

-  Escriure  una  pàgina  del  teu  diari  personal.  Recordeu  que  heu d’escriure  els  fets  més

importants que vos ha passat en primera persona i explicar, a banda dels fets, com se sentiu. Teniu

dues setmanes per a fer-ho. Me la podreu enviar fins el divendres 12 de juny abans de les 14 hores.

EF

Continuem amb les propostes de la setmana passada. Alguns ja m’heu enviat vídeos molt

xulos! Animeu-vos!!
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Com totes les setmanes, m’agrada compartir vídeos i fotos amb vosaltres. Ací teniu un vídeo

preciós. Busqueu en youtube « 360º, Angel Falls, Venezuela» .Fiqueu el telèfon en horitzontal i

menegeu el mòbil o menegeu la pantalla amb el dit. També vos passe una foto... S’enrecordeu què

bé ho passàrem??      Foto

https://drive.google.com/open?id=1zxU8NO6y_MPp5IZOcYNEoFRavud_01Qq

