TASQUES SETMANALS DEL 15 AL 19 DE JUNY
Ja estem a l’última setmana del curs !!
VALENCIÀ
Continuem amb el tema 12.
Acabem el tema, repàs i Kahoot! del tema 12. (En els propers dies enviaré l’enllaç per entrar)
CASTELLANO
Repàs i Kahoot! del tema 11
MATEMÀTIQUES
Repàs i Kahoot! del tema 10
SOCIALS
Visita virtual a l’exposició dels treballs sobre invents.
NATURALS
Us agradaren els passaparaules? Doncs ací teniu més jocs sobre la matèria i l’energia. PIN 473932

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 :-)

DILLUNS 15
VALENCIÀ

DIMARTS 16
VALENCIÀ

DIMECRES 17
VALENCIÀ

DIJOUS 18
VALENCIÀ

PÀG. 186 ex 1, 2, 3

PÀG. 189 Repasse

PÀG. 183 Fitxa de repàs.

Kahoot! Tema 12

CASTELLANO

CASTELLANO

Repassar T11

Kahoot! Tema 11

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

CÀLCUL
62,590 – 43,950 =
43,230 x 23 =
43,230 / 3 =

CÀLCUL
17,062 + 182, 200 + 956 =
956 x 37 =
956 / 6 =

CÀLCUL
182,063 – 15,891=
15.891 x 41 =
15,891 / 4 =

DIVENDRES 19

De 9 a 12’30h. Tornar els
llibres de Xarxallibres.

Kahoot! Tema 10

NATURALS
Kahhot! Passaparaula de la matèria i l’energia. (Accedir com sempre, punxar en l’enllaç)
EducaPlay Passaparaula de la matèria i l’energia. (PIN 361004 )

A les 12’30 h. farem una
Vídeo Conferència a través de
la plataforma ZOOM.
(Si no la teniu, instal·leu l’app
Zoom en l’ordinador, telèfon o
tablet i eixe dia us enviarem el
codi i la contasenya per
conectar-se, ens veurem i
acomiadarem el curs ;-) )

Més jocs sobre la matèria i l’energia. (PIN 473932)
SOCIALS
Visita virtual a l’exposició dels treballs sobre invents.
Aquesta setmana, cal enviar al correu electrònic els següents treballs:
- Valencià : fitxas de repàs T12. Kahoot! T12

- Socials: Visitar l’exposició i deixar un comentari.

- Castellano: Kahoot! T11

- Naturals: Jugar als jocs de matèria i energia.

- Matemàtiques: Kahoot! T10
El càlcul de tota la setmana, resultats en número i en lletra. ( no oblideu els guionets !)

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

