
Bon dia!! He de dir-vos que bona part de la classe sou uns treballadors i treballadores! Molt

bé! Els altres segur que també però heu d’enviar-me els treballs els divendres (o fins el divendres)

de cada setmana per a que vos el puga mirar i no anar endarrerits. 

També  volia  donar  les  gràcies  a  vosaltres,  papà  i  mamà,  tio  i  tia...En  definitiva,  a  les

famílies, per estar ajudant-nos des de casa i preocupant-vos per la formació i educació dels vostres

fills i filles. 

M’agradaria que tots els dies aprofitàreu per a llegir mitja horeta, a soles o en família. Vos

faig una proposta. Podeu aprofitar el cap de setmana (si no pot ser tots els dies) per a seure-vos tota

la família a llegir durant 30 minuts (o si voleu, més!) cadascú el llibre que vulga. També podeu

llegir una pàgina cadascú del mateix llibre  i anar passant-vos-el quan acabeu de llegir la pàgina que

vos toca. Hi ha moltes possibilitats, per exemple llegir mitja pagineta i passar el llibre...Feu la que

més vos agrade i ja em contareu!

També volia proposar-vos, per a les famílies que vulguen i puguen, tots els divendres d’11 a

11:30 (podria ser també de 10:30 a 11:00, depén de les reunions que tinga), fer un «pati virtual». En

què consisteix? En fer una videoconferència tots alhora per a poder xarrar i que ens puguem vore.

Què vos sembla? Qui estiga interessat en fer el «pati virtual» que m’envie un correu electrònic i que

em diga a quina direcció de correu li envie la invitació. 

Una altra cosa que volia comentar-vos és que per favor intenteu enviar-me tot el treball de

Valencià en un correu electrònic i tot el treball de Matemàtiques en un altre correu electrònic (en

total 2 correus). O també em podeu enviar a soles un correu amb tot el treball de la setmana de Mate

i de Valen. Gràcies!!

Com a novetat, si he de comentar-vos moltes coses, vos contestaré als correus per audio.

Que m’enrotlle massa!  

Tots els correus que m’envieu els revise i vos faig observacions de les coses més importants

que trobe. Però açò no lleva que després vosaltres el divendres de vesprada o el cap de setmana

agafeu les solucions i feu vosaltres la correcció des de casa. Perquè, per exemple, en una activitat

teniu 5 sumes i heu fallat en una de les sumes en un numeret, i jo igual no vos el dic per correu.

Perquè vuic que es fixeu en les vostres errades perquè s’adoneu de perquè heu fet eixes errades.



MATE

En el tema 1 i 2 he trobat,  per norma general, que teniu més dificultats en les divisions,

escriptura  dels  nombres  (Ex:  550→cinc-cents  cinquanta)  i  l’aproximació  a  les  centenes  (Ex:

8.422→8.400). Ah! I onze s’escriu amb z i quatre amb q. Per favor, repasseu i mireu els vídeos.

Vídeo 1 Vídeo 2

Fitxa 3                   Fitxa 4  

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

divendres abans de les 14 hores.

VALEN-TEMA 10

- Llegir amb atenció la pàgina 148 i 149.

- Pàg. 150 nº 1, 3, 4 i 5.

- Pàg. 152 llegir els requadres i estudiar la norma (segon requadre) i fer el nº 1, 2, 3 i 4.

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

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

abans de les 14 hores.

- Entre estes dues setmanes m’agradaria que féreu una redacció d’un full com a màxim. El tema

seria: «Com em sent?» Vuic saber com esteu vivint esta situació, què feu a diari, com es trobeu,

com se sentiu... Me la podreu enviar fins el 29 de maig abans de les 14 hores.

EF

- Continuem amb les mateixes propostes de la setmana passada.

Esta setmana volia compartir amb vosaltres una cosa molt xula!

Busqueu en youtube «360º underwater national park». Heu d’obrir-lo amb el telèfon mòbil o la 

tablet i moure el mòbil o la tablet per a poder explorar... Desitge que vos agrade!

1 abraçada enorme!!
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