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QUINZENA DEL 20 D’ABRIL – 1 DE MAIG

Hola, campions i campiones!!!!!
PREMI 3r

Esteu treballant super-bé.
Comencem una altra quinzena.
Molts petons i abraçades!!! Som-hi…
Dilluns 20 abril

Dimarts 21 abril

Dimecr. 22 abril

Dijous 23 abril

Divend. 24 abril

CATALÀ:
-Exp. Escrita
(jocs florals
Microrelats)

MEDI:
-el cicle de l’aigua

MATEMÀTIQUES:
-Velocitat de càlcul
-Problemes
-Jocs

CATALÀ:
S. Jordi
-Cantem i ballem
-Ortografia
-Fitxa
bibliogràfica

ANGLÈS:
-Questions
-Jocs i vídeos

EXPERIMENT

MÚSICA:
Espectograma

PLÀSTICA

ED. FISICA:
Missió 3

PLÀSTICA:
Sant Jordi

Dilluns 27 abril

Dimarts 28 abril

Dimecres 29 abril

Dijous 30 abril

Divend. 1 maig

CASTELLANO:
-Exp. Escrita:
(La noticia)

MATEMÀTIQUES:
-Geometria

CATALÀ:
-Comp. Lectora
-Pictogrames

ANGLÈS:
-Poem: Easter
surprise!

MEDI:
-Dia del treball
-Sectors
-Sopa de lletres

JOCS: geoplà

PLÀSTICA: mural
PLÀSTICA:
Tangram

ED. FISICA:
Missió 4

MÚSICA:
Ballem!

PAPIROFLEXIA:
mascaretes
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Dilluns, 20 d’abril de 2020
Bon dia, avui farem Català.
Sabeu que aquesta setmana és Sant Jordi i sempre
es celebren els jocs florals.

Doncs farem:

Els Jocs Florals de Microrelats

És a dir, escriurem relats curts, d’unes cinc o sis línies. Ja sou grans i ho
podeu fer molt bé.
Teniu només fins el 22 d’abril al matí, per arreglar el que us corregeixi i tornarm’ho a enviar en foto.

Els penjarem al twitter
de l’escola així tothom pot veure els bons
escriptors i escriptores que tenim a tercer. Podeu fer un dibuix a sota ben
maco.

Inventarem un títol, el que tu vulguis, per exemple: “A la fi”
“Lliures”
“Aconseguit”
“Ho hem aconseguit”
etc.
Tots els vostres textos començaran de la següent manera i
haureu de continuar:
#Quan tot això acabi…..

Recordes que primer fèiem una graella per apuntar les idees.
Després ho expliquem en un full, tot seguit, sense preguntes.
Aquest és el model per escriure les idees.
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Graella d’idees:
1. El primer que faràs?

2. Què faràs amb la família i amics
que no has vist?

TÍTOL:

3. On t’agradaria anar?

4. Com creus que serà el món?. Com
serà Ripollet?

Pots fer servir aquestes paraules d’enllaç
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Ara estàs preparat per fer el teu redactat i el teu dibuix, que et surti del cor, dels
teus sentiments. No ha de ser llarg.
Inventa un pseudònim perquè saps que als jocs florals els escriptors
s’amaguen al darrera d’un nom fals.

Nom:
Pseudònim:
Títol:

# Quan tot això acabi

Curs:
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Dimarts, 21 d’abril de 2020
Bon dia, avui farem Medi.
Ho lligarem amb un experiment i amb plàstica. Som-hi!!!!

Seguim amb el tema de l’aigua.
Ja sabeu que hi ha
- aigua dolça (rius, llacs,...) i salada (mars i oceans)
L’aigua a la natura passa per diferents etapes, i no para de
moure’s, això se li diu cicle de l’aigua. Cliqueu aquests links:

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg&pbjreload=10
https://clic.xtec.cat/projects/aigua2/jclic.js/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q
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Ara tu, escriu en el dibuix les diferents etapes del cicle de l'aigua:

4.

3.

2.

5.

6.
L’aigua torna

1.

al mar

Pots fer el següent experiment on veuràs el cicle de l’aiguaNecessites una bossa hermètica , aigua amb una mica de colorant
(pot ser el de la paella) i retoladors permanents.
Mira primer aquest link:
https://www.youtube.com/watch?v=Qyvd4b1QV7E
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Mira quin mural més maco. Pots fer tu el cicle de l’aigua i m’envies fotos.
Pot ser gran en cartolina o petit en un full.
Pots fer servir diferents materials:
-cotó fluix pels núvols
-paper de colors pel mar o les muntanyes
-cartró de cereals pel sol
Etc, Deixa volar la imaginació amb el material que tinguis a casa.
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Dimarts, 22 d’abril de 2020
Bon dia, avui farem Matemàtiques i Educació Física.
- VELOCITAT DE CÀLCUL: comencem entrenant la ment!!!
Calcula en un minut quantes sumes fas correctes. M’ho dius.
Després acabes de fer la fitxa sense temps. Continuaràs encara més…

8+3=

5+6=

9+3=

4+2=

8+6=

5+9=

9+6=

4+5=

8+9=

5+7=

9+9=

4+8=

8+5=

5+3=

9 + 2=

4+3=

8+3=

5 + 10 =

9+8=

4+7=

6+5=

5+8=

9+7=

4+9=

8+4=

5+5=

10 + 3 =

4+6=

8+9=

15 + 6 =

9+5=

4+5=

8 + 20 =

5+3=

9+4=

4 + 17 =

8+7=

5 + 19 =

9+8=

4+4=

20 + 5 =

5 + 13 =

7 + 13 =

14 + 4 =

8+8=

5+5=

9 + 10 =

4 + 12 =

9+6=

22 + 2 =

8+8=

32 + 4 =

18 + 4=

32 + 5 =

7+7=

50 + 5 =

5+9=

6+6=

12 + 4 =

15 + 5 =

SEGUEIX
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Calcula en un minut quantes restes fas correctes. M’ho dius.
Després acabes de fer la fitxa sense temps. Segueix més….
7-4=

7-6=

9-7=

8-3=

9-5=

8-5=

8-6=

10 - 7 =

8-7=

7-4=

9-2=

10 - 9 =

9-6=

10 - 8 =

10 - 4 =

8-6=

8-6=

9-2=

9-7=

10 - 8 =

10 - 7 =

7-4=

10 - 3 =

9-7=

9-5=

10 - 6 =

7-5=

8-5=

9-2=

8-3=

9-8=

7-3=

10 - 7 =

5-2=

7-4=

10 - 3 =

8-4=

10 - 3 =

7-5=

9-4=

10 - 5 =

8-7=

7-2=

7-3=

6-4=

10 - 5 =

4-3=

9-7=

8-5=

7-3=

10 - 5 =

6-3=

7-2=

6-2=

7-4=

10 - 6 =

9-3=

9-4=

6-2=

8-2=

SEGUEIX

Calcula en un minut quantes multiplicacions fas correctes. M’ho dius.
Després acabes de fer la fitxa sense temps.

Acabem!!!
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1x8=

2x4=

6x6=

3x4=

2x7=

3x7=

2x7=

4x0=

3x5=

2x2=

1x9=

5x8=

2x8=

2x6=

2x5=

4x4=

3x9=

3x6=

3x7=

3x3=

2x4=

1x7=

3x5=

2x7=

1x5=

1x3=

5x8=

1x7=

4x3=

5x2=

5x0=

5x7=

2x9=

5x3=

4x5=

5x3=

3x8=

4x6=

4x2=

3x7=

2x3=

3x7=

3x9=

3x2=

5x1=

2x9=

3x8=

2x4=

8x2=

1x6=

2x2=

1x7=

5x4=

2x6=

2x5=

3x3=

9x6=

2x8=

3x9=

0x8=

http://math.cilenia.com/ca Practica aquí el càlcul mental amb + - x . Canvia de dificultat.
https://www.vedoque.com/juegos/granja-matematicas.html practica el càlcul mental a la
granja . Canvia de dificultat
https://www.cokitos.com/completar-la-secuencia-numerica/play/ completa les sèries

Ara acaba la sessió de matemàtiques resolent aquests problemes:
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EDUCACIÓ FISICA

Mireu la web de l’escola, allà estan les activitats: Avui Missió 3.
correu Albert

apaloma5@xtec.cat
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Dijous, 23 d’abril de 2020

Bon dia, avui farem Català i Plàstica.

Comença el dia amb alegria: balla i canta!!
https://youtu.be/ssYym8VwXy8 cançó moderna Sant Jordi

Torna a escriure aquesta carta amb
la teva bona lletra i sense faltes d’ortografia. M’he equivocat una mica!!!!:

Hola nens y nenas!. Som la mercè i la raquel.
que estigueu tots mol bé.

sperem

Ja fa dias ce estem tots a casa i us trobem mol a
faltar.
imaginem qe esteu fent moltas cosas am la família i
ce us esteu divertint mol.
Avui celevrem Sant Gordi, un dia molt expecial. Els
amics es rejalen un libre y un rosa.
Us recomanem ce llegiu cada dia, am la lectura viatjeu
per molts llocs dicerents i apreneu molt bocavulari.
tenim moltas ganas d’estar am vosaltres i tornar a la
nostra classe parquè anar a l’escola i estar tots junts és
més divertit!

us enviem mots petones i abraçadas.

Recordeu que cada dia has de llegir i pots fer-lo en veu alta per agilitzar la lectura.
Omple aquesta fitxa del llibre que estàs llegint:
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FITXA BIBLIOGRÀFICA
TÍTOL:

AUTOR/A:

IL.LUSTRADOR/A:

EDITORIAL:

I com avui és Sant Jordi aprendràs a dibuixar els
personatges de la llegenda. Dibuixa’ls tu i m’envies
fotos.
Clica aquest link:
https://www.youtube.com/watch?v=Znkd7PPSuGg&t=7s
(tot i que sigui per sisè vosaltres ho podeu intentar, no
us espanteu)
O si vols fer una rosa, mireu quina curiositat (mireu el
vídeo fins al final):
https://www.youtube.com/watch?v=aEiyRy9nCTU&feature=youtu.be
rosa experimental
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Divendres, 24 d’abril de 2020
Bon dia, avui farem Anglès i Música.
ANGLÉS
Correu Raquel

rrodri62@xtec.cat

Name:
Date:
ENGLISH
Read and answer the questions. (Pots preguntar algú de la teva família)

1. WHATS YOUR NAME?

2. HOW OLD ARE YOU?

3. WHERE DO YOU LIVE?

4. WHAT’S YOUR FAVOURITE COLOUR?

5. WHAT’S YOUR FAVOURITE ANIMAL?

6. WHEN IS YOUR BIRTHDAY?

7. WHAT’S YOUR FAVOURITE FOOD?

8. WHAT’S YOUR FAVOURITE SPORT?

9. WHAT DO YOU DO? (A QUÈ ET DEDIQUES?)

10. HOW MANY BROTHERS OR SISTERS DO YOU HAVE?

FEINES 3r

•

Us deixo un link perquè gaudiu de l’anglès des de la Tablet. Aquí
trobareu jocs i vídeos per poder practicar l’anglès des de casa.
http://pbskids.org/

MÚSICA 3r
correu Natàlia

nalvare4@xtec.cat

Avui experimentaràs amb el so i la imatge amb una eina molt divertida. El resultat del que
veuràs és un espectrograma. Un espectrograma és una imatge del so i mostra les freqüències
freqüèn
de que es composa aquest so, de menor a major, i com canvien amb el temps i de dreta a
esquerra. Amb aquest experiment pots comparar els espectrogrames de diferents sons: flauta
travessera, trombó, un ocell... Quan hagis provat amb tot utilitza el micròfon
micròfon per veure quina
és la imatge dels teus propis sons.
https://musiclab.chromeexperiments.com/Spectrogram/

Espero que t’ho passis molt bé!!!
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Lunes, 27 de abril de 2020
Buenos días niños y niñas, hoy haremos Castellano.

ESCRIBIMOS UNA NOTICIA
Para escribir una noticia debes tener en cuenta las siguientes condiciones:
1. La noticia debe ser un hecho real.
2. 2. La noticia debe ser un hecho impactante y que llame la atención
del lector.
3. La noticia debe ser un hecho que interese al lector.
Una noticia debe contestar además a las siguientes preguntas:
¿Qué ocurrió?
¿Cómo ocurrió?
¿Quienes participaron?
¿Dónde ocurrió?
¿Cuándo ocurrió?
También, la noticia debe de contener un titular que explique de qué trata
el tema.

*Ahora, como buen periodista que vas a ser, piensa en un hecho
que haya ocurrido recientemente en la televisión o periódico.
Para poder realizar este reto, es importante escoger una noticia
que consista en explicar algo que llame la atención al lector.
Somos conscientes que todo lo que pasa a nuestro alrededor está
relacionado con la pandemia que estamos viendo, pero hay
sucesos que podemos destacar, ya sea por su valor de humanidad
o por la solidaridad que transmiten al lector. También hay otras
noticias deportivas que pueden interesar o te la puedes inventar
si lo prefieres mejor.
Podéis primero escribir las ideas en el siguiente documento para
poder llevar a cabo esta tarea de periodistas y luego redactar la
noticia.
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Ánimo y a por ello!

Titular:

¿Qué ocurrió?

¿Cómo ocurrió?

¿Quiénes participaron?

¿Dónde ocurrió?

¿Cuándo ocurrió?

Ahora redacta tu noticia sin las preguntas:
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EL PERIÓDICO
TITULAR:____________________________________________

Dimarts, 28 d’abril de 2020
Bon dia, avui farem Matemàtiques. Ens ho passarem molt bé.
1. Fareu aquestes fitxes sobre geometria.
JUGUEM AMB LA GEOMETRIA

A)
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Dimarts, 28 d’abril de 2020
Bon dia, avui farem Matemàtiques. Ens ho passarem molt bé.
1. Fareu aquestes fitxes sobre geometria.
JUGUEM AMB LA GEOMETRIA

A)

B)
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C)

D) Escriu el nom de les figures. Després, indica el nombre de vèrtexs, de costats i d’angles
de cada figura.

Link s
https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0 ( happy learning de polígons)
https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/ (Practica més figures en el geoplà virtual
que és molt fàcil)

2.

Construeix el teu propi tangram. Envia les fotos d’alguna de les
figures que fas. Mira aquests links i juga una mica.

https://filefolderfun.com/wp-content/uploads/2020/02/TangramPack.pdf (imprimir tangram i
mirar figures)

https://clic.xtec.cat/projects/tangram/jclic.js/index.html joc del tangram
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Dimecres, 29 d’abril de 2020
Bon dia, avui farem Català i Eduació física.
1. Farem una comprensió lectora molt fàcil.

A. CARTELL
Mireu aquesta imatge:

Ara contesteu aquestes preguntes:
a) Què anuncia aquest cartell?
Una exposició de quadres de cavalls
Una fira d'atraccions per nens
Una fira de cavalls pels nens
Una fira de flors
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b) A quina època de l'any es celebra aquesta festa?
Tardor
Hivern
Primavera
Estiu

c) En quines dates es va celebrar exactament?

d) Quines activitats creus que es faran en aquesta fira?

e) Quin tipus d'animal és un cavall?
Mamífer
Rèptil
Au
Amfibi
f) Per què?

2. Ara tornaràs a escriure la següent llegenda amb la teva lletra tan
bonica.
Has de canviar els dibuixos per una paraula. Endavant!
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EDUCACIÓ FISICA

Mireu la web de l’escola, allà estan les activitats: Avui Missió 4.
correu Albert

apaloma5@xtec.cat
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Dijous, 30 d’abril de 2020
Bon dia, avui farem Anglès i música.
ANGLÈS

Correu Raquel

rrodri62@xtec.cat

Name:
Date:

ENGLISH
Read, colour the eggs and try to memorize the poem. (intenteu memoritzar
el poema i a la tornada m’ho direu en anglès)
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MÚSICA 3r
correu Natàlia

nalvare4@xtec.cat

Ara et toca ballar amb la música de Queen i la seva cançó We Will Rock You.
Clica l’enllaç i aprèn els passos d’aquesta coreografia.
Com que és una coreografia senzilla anima a la teva família a que balli amb tu i si vols
feu una petita gravació de 30 segons i envia’m el vídeo al meu correu
nalvare4@xtec.cat posant el teu NOM i a la CLASSE que vas.
https://www.youtube.com/watch?v=9HtRyc3ixrc
Segur que gaudiu molt ballant plegats!!!
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Divendres, 1 de maig de 2020
Bon dia, avui farem Medi.
Saps que es celebra avui?
Doncs, és el dia del Treball i dels treballadors.
Sempre es fan moltes manifestacions per
reivindicar els seus drets.

Població activa: Persones que tenen edat de treballar i
salut per fer-ho (empleats i desocupats).
Població inactiva: Persones que per l’edat o malaltia no
poden treballar JUBILATS NENS MALALT

Les persones fan treballs molt diferents , que es corresponen a
aquests sectors:

https://pt.slideshare.net/soriamartin/tema-11-el-treball-i-els-sectors-55524485
power point que pots llegir
https://www.youtube.com/watch?v=QrMfGiaG5iI
https://www.youtube.com/watch?v=5ns5zI7nL5I
https://clic.xtec.cat/projects/sopaval/jclic.js/index.html juga a la sopa de lletres
dels oficis
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1. Recollida de dades:
A)Quantes persones de la teva família (tiets, tietes, pare, mare,...) treballen als següents
sectors:
Primari
Secundari
Terciari
B)Quines persones de la teva família estan desocupats?

2. Contesta:
A) Els artesans pertanyen al sector ………………..….…
B) Un metge està dintre del sector?.........................
C) Els transports públics pertanyen al sector………...
D) Si vull ser actor o actriu estaré dintre del sector...
E) Periodistes, esportistes, perruquers pertanyen al sector…….
F) El dependent de la fruiteria treballa al sector………..
G) El sector de bars i restaurants es el …………..
H) Un pagès treballa en el sector...
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MURAL: Pots fer un mural amb fotos, dibuixos i els noms corresponents.
EL TREBALL
Sector primari

Sector secundari

Sector terciari

Mestre

• Plàstica: mascaretes casolanes
•

Un dels drets de tots els treballadors és la protecció al seu lloc de treball.

•

En aquesta activitat us enviem un link per entrar a un tutorial on us
expliquen com fer mascaretes casolanes. Aquestes mascaretes no ens
protegeixen molt perquè les que ho fan les deixem per les persones que
realment les necessiten.

•

El fer aquesta activitat ens portarà a pensar en la necessitat de
“protecció” i de seguir els consells que ens donen per afrontar aquesta
pandèmia.

•

A més, nosaltres treballem la psicomotrocitat fina dels dits perquè fem
papiroflexia.

• El link és el següent:
https://www.youtube.com/watch?v=SNHnO8LYeJ8

