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3r    FEINA A FER A CASA 

SETMANA DEL 14 al 17 D’ABRIL DE 2020 

 

Llengua Catalana - Entrar al Moodle de Català amb USUARI I 

CONTRASENYA i fer les activitats que 

comencen amb FITXA 1 (són 3 i estan a 

l’apartat ACTIVITATS PER FER A 

CASA). 

- Llegir la lectura del Tema 7 pàg 106, 107 i 

108 i exercicis 1, 2, 3, 4 i 5.   
 

Lengua Castellana Libro de Lengua Castellana del 2º trimestre: 

-Página 113 hacer ejercicios 3, 4 y 5 en la libreta 

para repasar lo trabajado en temas anteriores. 

-Lectura de las páginas 116 y 117. 

-Página 118 ejercicios 2 y 3 en la libreta. 

 

Entrar en el Moodle de Cstellano con usuario y 

contraseña y hacer una prueba de comprensión 

lectora “CONOCÍ A LOS SILVER”. 

https://agora.xtec.cat/colteresianestarragona/moo

dle/mod/hvp/view.php?id=43501 

 

En el Moodle de Castellano he añadido material 

de ampliación opcional para quien quiera ampliar 

y repasar la asignatura. 

También encontraréis un “Diario de cuarentena” 

muy bonito y entretenido. 

 

Matemàtiques 

 

- Fer la pàgina 141 i 142 del llibre 

(ENVIAR PER MAIL) 
- Descarregar del Moodle de Matemàtiques 

els tres arxius de teoria dels temes de 

mesures de magnituds (longitud, massa i 

capacitat) I ESCOLTAR-LOS.  

- MIRAR el vídeo de l’Alex que hi ha al 

https://agora.xtec.cat/colteresianestarragona/moodle/mod/hvp/view.php?id=43501
https://agora.xtec.cat/colteresianestarragona/moodle/mod/hvp/view.php?id=43501
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Moodle que es titula COM ES CANVIA 

D’UNITAT? i després fer els EXERCICIS 

CANVI D’UNITAT (Moodle) 

 

English 

 

- Go to the Moodle, Unit 5. Click on your 

Pupil’s book pages 48-49, watch the video and 

read the story playing the role of Ben or Lucy. 

You choose.  

- Then go to your Activity book page 48, and do 

exercises page 48 1-2. You can do it on the 

screen or on a paper. (Ex: Exercise 1.- 1 F…, 

exercise 2.- b 1…). 

    SEND A MAIL: a picture of the exercises  to     

sonia.ferrer@tarragona.escolateresiana.com 

- On Wednesday, go to the Moodle and click on 

the Kahoot link in Unit 5. Join and play the 

game with your name and last name (el teu nom i 

cognom). Before playing it, review the 

grammar focus in your Pupil’s book, Unit 5. 

 

Medi Social 

 

Copiar l’esquema mut del cicle de l’aigua que hi 

ha al Moodle en un full en blanc i posar els 5 

estadis del cicle.(Evaporació, condensació, 

precipitació (en forma líquida o sòlida), 

canalització/infiltració (rius), tornada al 

mar)(ENVIAR PER MAIL) 

 

Medi Natural 

 

En aquesta web trobareu una petita explicació del 

que hem treballat sobre les plantes, una activitat i 

un qüestionari. 

http://www.edu365.cat/primaria/natural/animalpl

anta/index.htm 

 

STEM 

 

Continuem amb Scratch!!!!!! 

Com ja heu practicat el diàleg amb Scratch, ara 

arriba el moment de crear una història. Com ja 

sabeu s’acosta la Diada de Sant Jordi i heu de 

crear alguna escena de la llegenda de Sant Jordi. 

A l'apartat de personatges de Scratch teniu Drac, 

cavaller i princesa per a que ho pugueu aprofitar. 

SOM-HI!!! 

 

E.F Recordeu sempre marcar el vostre propi ritme en 

mailto:sonia.ferrer@tarragona.escolateresiana.com
http://www.edu365.cat/primaria/natural/animalplanta/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/natural/animalplanta/index.htm
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 tots els exercicis proposats. 

Busqueu l’estil de classe que més s'ajusta a la 

vostra personalitat.  

Zumba dance fitnes 

 https://www.youtube.com/watch?v=dz5elsqBd3Y 

Zumba intensidad media 

 https://www.youtube.com/watch?v=9gdJxhJfEvc 

Stong zumba 20 minutos 

 https://www.youtube.com/watch?v=MY_gyv3ZDLE 

En els següents apartats haureu d'adaptar 

possiblement alguns dels materials o crear els 

vostres propis. Podeu aprofitar per descansar en 

aquells jocs que no pugueu fer o no tingueu el 

material adient. 

Juegos de ritmos 

 https://www.youtube.com/watch?v=0wuh7NPeB6Q 

Juegos creativos 

 https://www.youtube.com/watch?v=CXnBJN-NyHQ 

Juegos de mesa en familia 

 https://www.youtube.com/watch?v=gyTgz1kSJXQ 

Religió 

 

Feu una reflexió escrita on expliqueu quines 

coses creieu que són importants en la vostra vida i 

per què. Només hi ha una norma, no poden ser 

objectes materials. (la Play no s’hi val). No hi ha 

extensió mínima ni màxima, l’important és 

dedicar temps a la reflexió. (ENVIAR PER 

MAIL) 

 

Plàstica -  

Arts & Crafts 

Heu de dibuixar una figura humana en 

moviment. Trieu una posició que us agradi i 

dibuixeu la silueta. Mireu els exemples. 

Practicar varies vegades en diferents posicions. 

https://www.youtube.com/watch?v=dz5elsqBd3Y
https://www.youtube.com/watch?v=dz5elsqBd3Y
https://www.youtube.com/watch?v=9gdJxhJfEvc
https://www.youtube.com/watch?v=9gdJxhJfEvc
https://www.youtube.com/watch?v=MY_gyv3ZDLE
https://www.youtube.com/watch?v=MY_gyv3ZDLE
https://www.youtube.com/watch?v=0wuh7NPeB6Q
https://www.youtube.com/watch?v=0wuh7NPeB6Q
https://www.youtube.com/watch?v=CXnBJN-NyHQ
https://www.youtube.com/watch?v=CXnBJN-NyHQ
https://www.youtube.com/watch?v=gyTgz1kSJXQ
https://www.youtube.com/watch?v=gyTgz1kSJXQ
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Veure indicacions i exemples aquí:  

https://drive.google.com/open?id=1t-

YAedrH0wFwlUIMdmd9SheyJHWWiUTk  

Un cop acabada l’activitat feu arribar una 

fotografia del resultat al meu correu. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1t-YAedrH0wFwlUIMdmd9SheyJHWWiUTk
https://drive.google.com/open?id=1t-YAedrH0wFwlUIMdmd9SheyJHWWiUTk

