
Hola  bombonets  meus  i  meues!!  Primer  volia  donar-vos  l’enhorabona  perquè  esteu

treballant molt bé!! Espere que tant vosaltres com la vostra família continueu bé.

Ara que ja podem eixir més segur que esteu visitant als familiars, jugant, practicant esport...

Per favor, feu cas de les normes de seguretat i de protecció (distància de seguretat-espai vital que jo

sempre vos he dit i que esteu acostumats a fer en les fileres, mascareta quan siga necessari, rentar-

vos bé les mans...)

Una setmana més vos done les gràcies a les famílies per estar col·laborant  amb les mestres! 

Esta setmana continuem amb el «pati virtual». Animeu-vos! Ja vos diré el dijous per correu

(als que s’hagen apuntat) a quina hora exactament fem la connexió del divendres. 

MATE

- Fitxa 5 - Fitxa 6

Vos he preparat un vídeo de suma i multiplicació de decimals. Podeu veure-ho ací.

Continueu repassant les taules. 

Recordem: quaranta s’escriu amb q i seixanta s’escriu així, no sixanta.

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

abans de les 14 hores.

VALEN-TEMA 10

- Pàg. 153 llegir el requadre i fer activitats nº 1, 2, 3 i 4. Llegir l’activitat 5 amb atenció

fixant-nos en les paraules més difícils i que la mamà, el papà, la germana, el germà...vos faça el

dictat i a continuació agafeu el llibre i l’heu de corregir. Si teniu alguna falta o accent, heu de copiar

la paraula 3 vegades.

- Llegir pàg. 154. Pàg 155  llegir els requadres i fer les activitats nº 1, 2, 3 i 4.

- Pàg. 158 llegir requadres i l’activitat 1 amb atenció. Fer les activitats nº 2 i 3.

-  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.

Recordeu que teniu fins el divendres per a enviar-me la redacció que vaig enviar la setmana

passada i que la notícia l’heu de fer amb les vostres paraules.

mailto:roorbo46@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=14fNTRBH0hGUyu-fPw_zd2e0J0H8SV-Q9
mailto:roorbo46@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1ad_yK-BVHbaQoSzVfPmCrX5YBVa4i4-X
https://drive.google.com/open?id=1cMKCCi8zLnfnaRIjWWbu5PcwCt3ALgzp


EF

Ací  teniu l’enllaç.

Esta setmana també volia compartir unes cosetes amb vosaltres. 

          https://www.youtube.com/watch?v=mkYBdpWwRoo  Mireu què bonic! Com m’agradaria fer

estes coses a mi...Potser algun dia ho aconseguisca...  Escolteu la música que és preciosa.  A mi

m’ajuda a relaxar-me. 

D’altra banda vos deixe una foto i un vídeo d’una excursió que férem que va estar molt xula!

-Foto -Vídeo

https://drive.google.com/open?id=1ZghjBIKHQ06tdxeOOnPfG5Z5EBff1Vto
https://drive.google.com/open?id=1HXdNXhEkxuBs_Osds68ZVpKhj-1h2MAH
https://www.youtube.com/watch?v=mkYBdpWwRoo
https://drive.google.com/open?id=1HBD6uvewbheKHxO7vpVPDn6zZLZ2omcy

