TASQUES SETMANALS DEL 8 AL 12 DE JUNY
Ací teniu les tasques per a aquesta setmana.
VALENCIÀ
Continuem amb el tema 12.
Podeu veure aquestos vídeos, tots parlen del subjecte i el predicat: «LES ORACIONS» «LA FRASE I EL PREDICAT» «SUBJECTE I PREDICAT»
Vídeos sobre accentuació «L’accentuació en valencià 1» «Regles d’accentuació» «L’accentuació en valencià 2»
CASTELLANO
Continuamos tema 11.
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. Acabar el treball sobre invents.
NATURALS
Continuem amb el tema 6. Matèria i energia.
Amb les definicions que m’heu enviat he fet dos passaparaules. El primer és un kahoot!, heu de llegir bé la definició i triar la
correcta entre 4 opcions. El segon és un passaparaula en el qual heu de llegir atentament i escriure la solució, si no la sabeu
podeu passar i teniu 10 minuts per encertar-les totes. Molta sort !!
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 8
VALENCIÀ
veure video recomanat
sobre accents.
PÀG. 182 ex 1, 2, 4

DIMARTS 9
VALENCIÀ
PÀG. 183 EX. 5, 6

DIMECRES 10
VALENCIÀ
PÀG. 183 EX 7 Dictat.

DIJOUS 11
VALENCIÀ
PÀG. 184 Llegir.
PÀG. 185 ex 1, 2, 3, 4 i 5

DIVENDRES 12
VALENCIÀ
PÀG. 185 ex. 6
Com ha de ser un dia de platja.

CASTELLANO
Tema 11
PÁG 203 Dictado.

CASTELLANO

CASTELLANO

CASTELLANO

CASTELLANO

PÁG. 207 «me ayudas»

Ficha de repaso T11

pág. 204-205 Leer.
Escribir la definición
objeto.

PÁG. 206 Ej. 1,3
delpág. 207 Ej. 4

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES

Pàg. 177 ex 1, 2, 3, 4

Pàg 177 ex. 5, 6, 7

Pàg 178 ex. 1,5, 6, 7.

Pàg 179 ex. 15.
Pàg. 181 ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Fitxa Repàs T10

CÀLCUL
86,222 + 140,398 =
14,053 / 5 =

CÀLCUL
86,236 – 23.347 =
23.347 / 3=

CÀLCUL
286,524 + 258.640 =
2,586 / 4 =

CÀLCUL
28,640 + 26.202 + 48,990 =
4.890 / 5 =

CÀLCUL
26,202 – 9.691 =
2,687 / 6 =

NATURALS
Kahhot! Passaparaula de la matèria i l’energia. (Accedir com sempre, punxar en l’enllaç)
EducaPlay Passaparaula de la matèria i l’energia. (Necessites aquest PIN 361004 )
SOCIALS
Llegir el dossier de «Grans invents de la Història» i fer el treball d’investigació sobre un invent.
Per fer aquest treball començarem la setmana passada i aquesta l’acabem.
Aquesta setmana, cal enviar al correu electrònic els següents treballs:
- Valencià : Exercici 6 de la pàgina 186

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

- Castellano: Ejercicio página 207

- Naturals: Jugar als Passaparaules de la matèria i l’energia.

- Matemàtiques: Exercicis de les pàgines 181 i la fitxa de repàs.
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.

