
TASQUES SETMANALS DE L’11-15 DE MAIG

    Hola, com va tot?
Aquesta setmana continuem el treball en totes les assignatures, com sempre us passe un horari setmanal per repartir-vos millor la feina.

VALENCIÀ
Aquesta setmana acabem el tema 10 i farem un kahoot!
Després comencem el tema 11.

CASTELLANO
Continuamos el tema 9.
Durante la semana hacemos ejercicios, el jueves repasamos y el viernes haremos un kahoot! de los temas 8 y 9 .

MATEMÀTIQUES
Continuem al tema 9. Unitats de longitud, pes i volum.
Podeu veure aquests vídeos sobre el tema: 
Vídeo sobre les unitat de volum  
Vídeo sobre les unitats de masa 
Vídeo sobre les unitats de longitud

SOCIALS
Continuem amb el tema 6. Introducció a la història.
Veure el vídeo «Etapas de la historia»  
Si voleu aprofundir en alguna etapa de la història, ací teniu 5 vídeos més.  

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=YwT-n_UnVmM
https://www.symbaloo.com/mix/2nciclesocials
https://www.youtube.com/watch?v=bMUox4s8RHw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BCAtgJgjYyc
https://www.youtube.com/watch?v=DG2-DP7GxNs


DILLUNS 11 DIMARTS 12 DIMECRES 13 DIJOUS 14 DIVENDRES 15
 VALENCIÀ
Repassar i estudiar el 
tema 10 

 VALENCIÀ
Kahoot! del tema 10

 VALENCIÀ
Tema 11
Pàg. 162-163 llegir-les
Pàg. 164 ex. 1, 2, 4

 VALENCIÀ
Pàg. 166  ex. 1, 2, 3 i 4

 VALENCIÀ
Pàg. 167 llegir 1 i 3
Fer exercici 4:  la descripció 
d’un lloc.

 CASTELLANO
Tema 9
Págs. 170 – 171 Leer
Pág. 171 Escribid una 
narración.

 CASTELLANO
Pág, 172 – 173  ej. 1, 2, 3 y 4.

 CASTELLANO
 Ficha de repaso

 CASTELLANO
Repasar el tema 8 y 9

 CASTELLANO
Kahoot! Temas 8 y 9

MATEMÀTIQUES
Pàg. 160  ex.  1, 2, 3 i 4 

CÀLCUL
110.520 + 20.510 + 354 =
375 / 5 =

MATEMÀTIQUES
Pàg. 160  ex. 5, 6 i 7 

CÀLCUL
375.620 – 625 = 
12.520 x 18 = 

MATEMÀTIQUES
Pàg. 160   ex. 8 i 9 

CÀLCUL
130,520 + 140.520 =
130 / 6 = 

MATEMÀTIQUES
Pàg. 161    ex.  10 i 11

CÀLCUL
159.632 – 8.743 =
954 x 16 = 

 MATEMÀTIQUES
Pàg. 163   ex. 1, 2, 3 i 4

CÀLCUL
159.632 – 8.743 =
954 / 3 =

SOCIALS 
Veure el vídeos recomanats. «Etapas de la historia»

Pàg. 108-109  llegir  i exercicis 23 i 25
Redacció: «Viatge a la història»
Imagina que tens una màquina del temps i pots anar a l’etapa 
de la història que més t’agrade. Fes una redacció explicant 
com seria aquest viatge, perquè t’agrada eixa part de la 
història?,  què hi trobaries?, com seria la teua vivenda?, que 
menjaries? Com seria l’escola? Com serien els vehicles? ...

NATURALS
  
Pàg. 96 i 97   rellegir-les
Fer els exercicis de la fitxa de naturals T6  activitats 1.

ED. ARTÍSTICA

Fer el dibuix de colors càlids.

   Aquesta setmana,  cal enviar al correu electrònic els següents treballs: 
     - Valencià :   La descripció d’un lloc.
     - Castellano:  La narración de la página 171.
    - Matemàtiques:  exercicis de la pàgina 163  i el càlcul del divendres 15.
     - Socials:  Redacció «Viatge a la història»
     - Naturals:  Fitxa Naturals T6 activitats 1
        La resta de treballs queden a les respectives llibretes per revisar-les més endavant.
      Recorda fer el treballs amb bona presentació.

https://www.youtube.com/watch?v=bMUox4s8RHw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1J1aeYnsNh7L5xlzgKBsGVliqtuyPUu4U
https://drive.google.com/open?id=1dRfkf75uRp2DNrGEqeEj9_QJxeQr0ksW

