Benvolgudes famílies de 5è de primària;
Us informem que avui comença el 3r trimestre.
A partir d’ara les tasques passen a ser formadores i avaluables.
Caldrà les retorneu el divendres dia 17 d’abril al professor/a de
l’àrea corresponent al @providencia.cat

TASQUES A REALITZAR
LLENGUA CATALANA
Hem de redactar conversa (diàleg) amb un comerç comercial (botiga) perquè ens
porti la compra a casa.

MEDI NATURAL:
Hem de fer el menú setmanal de casa (esmorzar, mig matí, dinar, berenar i sopar).

MEDI SOCIAL:
Dels productes que comprem indica a quin sector pertanyen primari, secundari o
terciari

MATEMÀTIQUES
Hem de fer el tiquet de compra Hi ha d’entrar-hi el menjar que necessitem: carn,
peix, fruita, begudes...... productes de neteja per la casa i per la roba i algun extra:
xocolata, ous kinder, llaminadures....
Cal inventar-se el preu recordeu que al final de la suma cal afegir-hi
l’arrodonirem al 10% .

l’IVA

Desprès inventa el problema si la compra val ........i pago amb un bitllet de 500euros
quin canvi en tornen.

PLÀSTICA:
https://www.youtube.com/watch?v=zS03auObeA0

LLENGUA CASTELLANA
https://drive.google.com/file/d/1WatBiZrSHuzVOPwI7VZcI7Z6ooP6cQv/view?usp=sharing

ANGLÈS
Do you like the escape rooms? Here’s a new challenge:
Try to solve it!!
https://drive.google.com/open?id=17AjtEBHXFTB3RHpqnUsKWlVS_9X9UP7C
A clue for digit 4:
https://drive.google.com/open?id=1PxWYEGtWebhkidLkCvvQRhq3OcVGJ9sy
(IMPORTANT! Podeu fer que us amaguin les “clues” per casa i així serà més difícil
de resoldre!!!)
També us deixo un enllaç amb una activitat interactiva de EASTER!
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(
ESL)/Easter/EASTER_CRYPTOGRAM_gr112lo
Finalment he creat una carpeta amb material extra d’anglès, on teniu reptes, jocs,
fitxes dibuixar i pintar …. Doneu un cop d’ull!!! (NO CAL PRESENTAR-HO)
https://drive.google.com/drive/folders/1DWvI3fHmrk0unWC5rM_j6pDRbeZKQHDK?
usp=sharing

RELIGIÓ
Acabem de passar la Setmana Santa i ara estem en temps de Pasqua.
Et proposo fer un vitrall de Pasqua amb paper de seda. Si no en tens pots substituirlo per papers de colors que de ben segur tindràs per casa.
Una vegada el tinguis fet pots enviar-me la foto a imma.homs@providencia.cat
https://www.manualidadesinfantiles.org/vitral-de-pascua-con-papel-de-seda

Esperem que aquestes tasques us ajudin a passar millor l’estona.

CUIDEU-VOS MOLT I FEU BONDAT !!

Benvolgudes famílies de 6è de primària;
Us informem que avui comença el 3r trimestre.
A partir d’ara les tasques passen a ser formadores i avaluables.
Caldrà les retorneu el divendres dia 17 d’abril al professor/a de
l’àrea corresponent al @providencia.cat
TASQUES A REALITZAR
LLENGUA CATALANA
Continuar amb les tasques de recomanades anteriorment, sobretot el diari i
qualsevol lectura que us agradi.
Afegim un seguit de textos que us poden ajudar a treballar la comprensió lectora i
unes fitxes per repassar l’ortografia i gramàtica, important per seguir millorant
l’expressió escrita.
Comprensió lectora:
https://drive.google.com/open?id=1yWWDGMs8VsZtVBbECFMrfPOlyajwAKZe
Ortografia (Accentuació 2):
https://drive.google.com/open?id=1HQYjA7zkRbZdkdMqZ4E9KRTB-Ky4lhiV
Gramàtica (Pronoms personals):
https://drive.google.com/open?id=1xEragMke6QbW_sPuqEhqgP1EmV5WPtsi

LENGUA CASTELLANA
Busqueu les normes d’accentuació i contesteu les activitats següents.
https://drive.google.com/open?id=1lSSY-OhJoFZ1TR8gwcwwlHvHzxXxupQJ

MATEMÀTIQUES
Continuar amb les tasques de recomanades anteriorment i repassar els continguts
de sisè. Aquí teniu un esquema que us pot ajudar:
https://drive.google.com/open?id=1GT7eKPy_jgwl4KNfH5Bt-xnGcryxDXKK

MEDI NATURAL I SOCIAL
Repassa jugant els continguts que hem treballat amb aquests mapes interactius:
https://mapasinteractivos.didactalia.net/ca/comunitat/mapasflashinteractivos/Mapas
Didactalia

RELIGIÓ
Vols posar a prova els teus coneixements sobre la Bíblia?
Vols assolir les tres estrelles de cada secció?
Si vols passar una bona estona i aprendre més coses de la Bíblia et proposo
descarreguis aquesta aplicació.
És molt fàcil i divertida. Hi podràs jugar amb tota la família.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appybuilder.juan_valero_b.JWTriv
ial

PLÀSTICA
Dibuixa un paisatge i dóna-li color amb la tècnica del puntillisme. Pot ser un paisatge
real o imaginari. Pots enviar-me el teu dibuix al meu correu. M’encantarà veure’l!

ANGLÈS
Do you like the escape rooms? Here’s a new challenge:
Try to solve it!!
https://drive.google.com/open?id=1h7LgMnRR48rKA5E-RA_vpOoIo47cBref
A clue for digit 4:
https://drive.google.com/open?id=18xqh1g9shQYRUfGYawBaBnUTxxbvuDfu
(IMPORTANT! Podeu fer que us amaguin les “clues” per casa i així serà més difícil
de resoldre!!!)
També us deixo un enllaç amb una activitat interactiva de EASTER!
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(
ESL)/Easter/EASTER_CRYPTOGRAM_gr112lo
Finalment he creat una carpeta amb material extra d’anglès, on teniu reptes, jocs,
fitxes dibuixar i pintar …. Doneu un cop d’ull!!! (NO CAL PRESENTAR-HO)
https://drive.google.com/drive/folders/1DWvI3fHmrk0unWC5rM_j6pDRbeZKQH
DK?usp=sharing

Esperem que aquestes tasques us ajudin a passar millor l’estona.

CUIDEU-VOS MOLT I FEU BONDAT !!

