
TASQUES SETMANALS DE l’1 AL 5 JUNY

Ací teniu les tasques per a aquesta setmana. 

VALENCIÀ
Comencem amb el tema 12.
Recordeu en la llibreta comencem pàgina nova i fem un títol del tema.
Podeu veure aquestos vídeos, tots parlen del subjecte i el predicat:  «LES ORACIONS»   «LA FRASE I EL PREDICAT»   «SUBJECTE I PREDICAT»

CASTELLANO
Empezamos tema 11.  
Recordad que en la libreta empezamos página nueva y hacemos un título del tema.

MATEMÀTIQUES
Continuem amb el tema 10 Rectes i angles. Des d’ací podeu descarregar-lo.
Per aquest tema us farà falta l’escaire i el transportador, els que no el teniu a casa podeu descarregar una plantilla, imprimir-la i retallar-los.
Podeu veure aquests vídeos sobre el tema:      «La Eduteca. Rectas y ángulos»    «Happy Learning: los ángulos»   «Aula365 Medir ángulos»
 «La Eduteca. La simetria» 

SOCIALS
Continuem amb el tema 6. Introducció a la història.

NATURALS
Continuem amb el tema 6. Matèria i energia. 

    Recordeu que tot els treballs s’han de fer a la llibreta tal i com fèiem fins ara: tots els dies posem la data, la podem subratllar, el número
de pàgina, número d’exercici, fem bona lletra i bona presentació. No us descuideu :-)

https://www.youtube.com/watch?v=F33dAWwyx90
https://www.youtube.com/watch?v=MtY-ZOwkROE
https://www.youtube.com/watch?v=_KU3PthHWaU
https://www.youtube.com/watch?v=4pGyx2PrfgM
https://www.youtube.com/watch?v=MLDDOx-L8Xg
https://drive.google.com/open?id=1BSNDT19cn9hxbrp_u0YPIpMwNFnia1oW
https://drive.google.com/open?id=1qfaixwGtWUpuKjJxnAHtxw7W00YsIiJy
https://www.youtube.com/watch?v=FyLUY8RqU1w
https://www.youtube.com/watch?v=DMQaRtjOMmc


DILLUNS 1 DIMARTS 2 DIMECRES 3 DIJOUS 4 DIVENDRES 5
 VALENCIÀ
PÀG. 176-177 Lectura.
PÀG  178  EX  1, 2, 3

 VALENCIÀ
PÀG. 178  EX. 4, 6 

 VALENCIÀ
Veure els vídeos recomants.
PÀG. 180   EX 1, 2 

 VALENCIÀ
PÀG. 180 ex 3 i 4 

 VALENCIÀ
PÀG. 181  ex. 1 i 2
À  udio ex1  

 CASTELLANO
Tema 11
PÁG 194,195, 196  Lectura
pág 196  Después de leer.

 CASTELLANO

pág. 197  ej. 1, 2, 3 

 CASTELLANO
PÁG. 198-199   Leerlas
pág. 199 ej. 1, 2

 CASTELLANO
PÁG. 200-201   Ej. 3, 4, 5.

 CASTELLANO
PÁG. 202-203   ej. 1, 2, 6, 7.

MATEMÀTIQUES
Veure el vídeo 
«Happy Learning ángulos» 
Pàg. 172   ex 23 

CÀLCUL
106.202 + 20.106 =
106.202 – 20.106 =

MATEMÀTIQUES
Veure el video
 «La Eduteca -simetria»
Pàg 173   ex. 25, 26 

CÀLCUL
262.020 – 23.036 =
2.624 / 8 = 

MATEMÀTIQUES

Pàg 174  Llegir atentament
                  ex. 1, 2.

CÀLCUL
36.202 + 258.640 =
36,202 / 4 =

MATEMÀTIQUES

Pàg 175   ex. 3.

CÀLCUL
40.580 + 26.202 + 45.100 =
4.230 / 5 =

 MATEMÀTIQUES

Pàg 176   Càlcul mental.

CÀLCUL
40.580 – 9.691 = 
969 / 3 =

NATURALS

Tots i totes sabem què és el joc del passaparaula. La idea és fer un passaparaula del tema de matèria i energia.
Aquesta setmana cada xiquet i xiqueta de la classe haurà de buscar la definició de 3 paraules relacionades amb el tema. ( jo us diré a cada persona quines
lletres us toquen). Com ja sabeu, la definició potser per exemple... «amb la S, energia que prové del sol»  (Solar)  o també podem dir ...  «conté la  M, font
d’energia de les persones»  (aliMent).    Enseguida que tingueu les definicions me les envieu i  muntarem un joc de passaparaula per a la setmana
pròxima. 

SOCIALS 
   Llegir el dossier de «Grans invents de la Història» i fer el treball 
d’investigació sobre un invent. 
   Per fer aquest treball tenim dues setmanes.

PLÀSTICA
    Mireu aquesta tècnica. 
    Fer un dibuix lliure amb quadrícula.

   Aquesta setmana,  cal enviar al correu electrònic els següents treballs: 

 - Valencià :   Exercicis de les pàgines 180-181

  - Castellano:  Ejercicios páginas 202- 203  

- Matemàtiques:  Exercicis de les pàgines 174 – 175.

   El càlcul de tota la setmana, resultats en número i en lletra. ( no oblideu els 

guionets !)

 - Socials: Treball d’investigació sobre un invent. 2 setmanes de temps.

-  Naturals:  Les definicions de tres paraules per fer el passaparaula.

 - Plàstica: dibuix amb quadrícula.

  La resta de treballs queden a les respectives llibretes per revisar-les més 

endavant.

https://www.youtube.com/watch?v=4pGyx2PrfgM
https://www.youtube.com/watch?v=MtY-ZOwkROE
https://i0.wp.com/webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2016/05/Dibujos-serie-7.jpeg
https://drive.google.com/file/d/1lwtGuus7DDaA2uXkXnOvwdnimOKN3fCb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AjSwmE1H9YwIzzCe1MRjgRGjWgltLxoi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AjSwmE1H9YwIzzCe1MRjgRGjWgltLxoi/view?usp=sharing

