
Hola boniques i bonics meus!! Espere que es trobeu tots i totes molt bé i les vostres famílies

també! Tenia moltes ganes de tornar perquè vos trobe molt a faltar. Quina llàstima, jolín! Per una

part  em sent un poquet trista perquè havia preparat unes coses molt  xules per a este trimestre.

També perquè m’ho passe molt bé amb vosaltres, encara que a voltes barallem, a soles ho faig

perquè m’importeu i vuic que milloreu i que aprengueu molt! D’altra banda estic contenta perquè

encara que el pròxim curs no estarem a la mateixa classe, vos tindré propet i tindrem 3 classes d’EF

a la setmana, perquè ja sereu dels majors del cole! Vuic que esteu contents i que es porteu bé amb

les vostres famílies perquè hi haja un ambient tranquil en la vostra casa i així esta situació passarà

prompte i ens retrobarem (ja sabeu que sempre vos dic que tot en la vida depèn de com siga la

nostra  actitud;  si  és  bona,  les coses  roïnes passaran prompte i  unes  noves i  bones oportunitats

arribaran). Molt d’ànim i paciència! 1 abraçada enorme!!

I ara toca treballar un poquet.  Vos envie primer les solucions de les activitats que vos va

enviar Dani (Del 04 al 08 de maig). Cliqueu   ací   per descarregar les solucions.

MATE

A partir d’esta setmana anem a fer un repasset de tot el curs (ja sé que falten per donar 4

temes però estos continguts ja els donàrem l’any passat i també anem a repassar-los).

En Matemàtiques totes les setmanes vos enviaré unes fitxes de repàs dels diferents temes i

en totes elles podeu vore que teniu multiplicacions i divisions (en una divisió també hi ha una

multiplicació quan fem la prova). Ja sabeu que sóc molt «pesaeta» amb les taules...però vuic que

passeu a 5é sabent-vos  les  taules  i  sabent  multiplicar  i  dividir  súper bé!  I  com aconseguir-ho?

Practicant i repassant les taules. 

En primer lloc heu de fer les multiplicacions i divisions per a poder concentrar-vos més. Per

favor,  el  que  vos  estic  dient  és  molt  important.  Abans  de  res  heu  de  fer  les  multiplicacions  i

divisions. Ací vos deixe uns vídeos explicatius.     Vídeo 1           Vídeo 2          Vídeo 3

Podeu imprimir  les fitxes i  fer-les o podeu copiar en la llibreta  el  tema i  el  nombre de

l’activitat amb el verb (com fem a classe). És a dir, Tema 1, 1-Calcula:, 2-Completa:, 3-Escriu...  

Voreu també que en algun exercici vos fique una anotació en color roig per a explicar-vos

l’activitat  o  per  a  dona-vos  alguna  indicació  o  recordar-vos  alguna  cosa.  Llegiu-ho  bé!  Per

descomptat, vuic vore les operacions que feu. Sabeu que no m’agrada vore un resultat que ix de la

«nada». Podeu descarregar-les ací. Fitxa 1     Fitxa 2

Totes estes activitats me les haureu d’enviar per correu electrònic (roorbo46@gmail.com) el

divendres de cada setmana (mitjançant una foto a la llibreta o a la fitxa) abans de les 14 hores.(Si

teniu fetes les activitats abans del divendres i me les voleu enviar, també podeu). Tots els  divendres
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de vesprada penjaré les solucions a web família i a la pàgina web del cole perquè el cap de setmana

les pugueu corregir.

També anem a fer unes activitats de repàs per Internet. Estes activitats les podreu fer quan

vulgueu (inclús este estiu per a repassar). Durant esta setmana, vos enviaré per web família el vostre

usuari, la contrasenya i la pàgina web i podreu entrar i eixir quan vulgueu. Cadascú al seu ritme!

(No cal que m’envieu foto d’açò).

En Valencià anem a continuar amb el llibre. D’ací a unes setmanes també farem un repàs de

tot el curs. 

A partir d’esta setmana recordeu que penjaré les solucions a web família i a la pàgina web

del cole els divendres de vesprada. Vosaltres m’haureu d’enviar el divendres de matí , abans de les

14 hores ,  una foto de la llibreta amb les activitats fetes. (Si teniu fetes les activitats abans del

divendres i me les voleu enviar, també podeu).

VALEN- TEMA 9

 - Pàg. 145 nº 5 i llegir el nº 6.

 - Pàg. 146 nº1 a 6.

 - Pàg. 147 nº 1, 3 i 5.

 - Notícia de la setmana que no estiga  rel·lacionada amb el Coronavirus  (5 línies com a

màxim). 

EF

Vos fique l’enllaç.

Si teniu qualsevol dubte o necessiteu ajuda amb les activitats, podeu contactar amb mi per

web família (enviant una comunicació o missatge), o per correu electrònic (roorbo@gmail.com) i

contestaré tan prompte com puga.

Per últim, volia recordar un moment molt divertit que passàrem el curs passat... Cliqueu ací.

Molts besets.
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