
Tasques setmana del 27 al 30 d’abril de castellà, socials i naturals. 

CASTELLÀ: Aquesta setmana anem a fer un dictat i farem exercicis de repàs: 

TASCA 1: Que el vostre pare o mare us faja el dictat de la pàgina 113. Recordeu primer cal 

llegir-ho un parell de vegades i fixar-se en aquelles paraules que dubtem en la seua escriptura 

(recordeu que sempre una oració comença amb majúscula i acaba amb punt), després fem el 

dictat i finalment repassem el dictat i aquelles paraules en les que hem fallat les escrivim un 

parell de vegades a continuació del dictat. 

TASCA 2: Fer els exercicis 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de les pàgines 134 i 135. 

RECORDEU que la llibreta cal que estiga endreçada (poseu data, feu títols i mantingueu espai 

entre els exercicis). 

SOCIALS: Ací us pose les respostes dels exercicis de la setmana passada de la pàgina 87 

perquè pugueu corregir les vostres.  

7. El padró és un formulari amb les dades personals d'una persona que serveix per recollir el 

nombre d'habitants d'un municipi. Els ajuntaments elaboren els padrons. El cens és una 

enquesta de població amb més informació que el padró. Serveix per conèixer quanta població 

viu en una població, província, comunitat autònoma o país. A més, es coneixen més dades de 

la població, com ara el seu nivell d'estudis, els membres d'una família... El cens l’elabora 

l'Institut Nacional d'Estadística.  

10.  – Padró  

– Cens  

– Cens  

– Cens  

_____________________________________ 

Durant les pròximes setmanes anem a treballar els sectors econòmics.  Hi ha tres sectors, 

aquesta setmana anem a treballar el sector primari que és aquell que obté productes de la 

natura directament, sense haver patit cap transformació: agricultura, ramaderia, pesca, 

mineria i silvicultura. 

El primer que farem es vore el següent vídeo explicatiu: 

Tasca 1:    https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w 

Tasca 2: Llegim i subratllem (amb llapis, sense pressionar i amb regle) les idees més importants 

de les pàgines 88 i 89. Fem els exercicis 11 i 12 de la pàgina 89. 

RECORDEU que la llibreta cal que estiga endreçada (poseu data, feu títols i mantingueu espai 

entre els exercicis). 



NATURALS: Ja hem acabat el tema de les plantes i la setmana passada estiguéreu repassant, 

ara toca vore tot el que sabeu, confieu en vosaltres que segur que és molt més del que es 

penseu.  

Us he preparat uns exercicis que cal que feu sense consultar el tema i així us servirà per vore 

que és allò que encara cal que repasseu un poc més. Una vegada que els acabeu consulteu 

aquells exercicis que no heu sabut contestar, en el cas que siga necessari. Finalment feu 

l’autoavaluació que teniu a l’última pàgina.  

Quan el tingueu fet me l’envieu al correu.  

Podeu treballar directament al document, imprimir-lo o fer-lo a la llibreta. 

 


