
FEINES de 4t nivell, 5èna QUINZENA V. (Del 18 al 29 de maig)

*RECUERDEN  que   ES  MUY  IMPORTANTE   que  las  actividades   estén  bien

presentadas.

    -Escribiremos la fecha. ( color azul)

    -El título del apartado, la lectura...  y/o la página (color rojo)

    -Los enunciados los copiaremos con bolígrafo  azul y las respuestas serán a lápiz.

    -Dejaremos una línea de separación entre las actividades.

   -SIEMPRE procuraremos escribir con buena letra y cuidar la presentación.

    -Trabajar poco a poco y bien. 

* Por favor, miren la web de la escuela para saber las actividades propuestas de Inglés,

Religión y  Música que también son importantes e interesantes.  Contacten con estos

profesores a través de sus correos.

englishceipsantamaridelmar@gmail.com

jnadal2@educaib.eu

mrigo4@educaib.eu

*Cada dia se ha de practicar un poquito el calculo mental y las tablas.

DILLUNS 18 DE MAIG

*Vos demanam  durant aquesta quinzena que mireu alguns contes de la mestra Margalida

de Música. Ella és una conta-contes fantàstica. Escoltau-la bé, fitxa-vos com fa una bona

pronúncia i ho fa dient les frases «m-o-l-t    a    p-o-c   a   p-o-c i ben clar. I agafau

aquesta mena de «cantet» o «cançoneta» que fa en dir les frases per fer una correcta

entonació. Perquè volíem que, per  la propera quinzena, no ara,   vosaltres  gravàssiu

les vostres frases de l’obreta de teatre dels «Cavallers de colors»  per provar de muntar

l’obreta. Vos sembla bé?

Idò  primer  hem  d’escoltar  na  Margalida  i  després  repassar  les  nostres  frases  dels

Cavallers de colors. Vos les faríem arribar. 

Català    Tema 11. FORMIGUES A LA BRASA.

-Lectura comprensiva pàgines 148 i 149.  -Pag. 150. Activitats 4, 5, 6.

Matemàtiques. Nº 14. Pàg. 20 i 21

** CASTELLANO. Corregir las fichas de refuerzo de la 4ª quincena: 1. EL PUNTO Y

LA MAYÚSCULA. 2. DESCRIBIR LUGARES. 4. EL ABETO FRIOLERO.
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DIMARTS 19 DE MAIG

Castellano   Apartado 1. -Libro. Tema 9: Textos instructivos.

Lectura  comprensiva de la pàg. 140.

-Pàgina 141. Act. 3 en el cuaderno. Copiar en tu cuaderno el apartado: Seguimos una

pauta.

- Optativo Act. 4. (puedes hacer tu experimento a partir de los pasos 4, 5 y 6) Es sencillo y

te gustará. Pide la supervisión de un adulto para cortar la botella. Haz tu experimento en

el fregadero o en un lugar que no manche.

Matemàtiques -Llibre Pàg. 142 i 143

** NATURALS. Corregir activitats de reforç de la 4ª quinzena ELS INVERTEBRATS,

LES PLANTES I L’ENERGIA.

DIMECRES 20 DE MAIG

Català - Pag. 150. Activitats 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Naturals. UNITAT DIDÀCTICA nº 8: LA RODA I LES MÀQUINES

-Pàgs. 124 i 125. Lectura comprensiva.

– Copiar al quadern el requadre (pàg. 124): “La roda i les màquines”.

– Activitas pàg. 125: n.º 1, 2 i 3 (al quadern).

Pots completar les explicacions del llibre amb aquest vídeo. Si pots mira’l.

https://www.youtube.com/watch?v=DML24R1x3W0

**Corregir MATEMÀTIQUES de la 4arta quinzena. QUADERN Nº14 pàgs. 16,17,18 i 19.

DIJOUS 21 DE MAIG

Matemàtiques -Pàgs. 144 i 145

Socials -ACTIVITATS DE REFORÇ. LA HIDROSFERA. S’han de fer molt bé,  consultant

el tema 2 del llibre.

**Corregir MATEMÀTIQUES de la 4arta quinzena. LLIBRE: 104, 105,106 i 107

DIVENDRES 22 DE MAIG

Castellano. Apartado 2. Textos instructivos.

Català - Pàg. 151 Les plantes. Act. 1, 2 i 3.

DILLUNS 25 DE MAIG

Matemàtiques - Llibre: Pàgs.  144 i 145

Castellano – Apartado 3. Textos instructivos.

Català -Escoltar  el conte  «LA LLAVORETA»  de na Margalida de música.  Recorda posar

que  t’agrada. Estic segur que t’ha agradat! Serà un reconeixement que animarà a

seguir treballant amb ganes na Margalida Rigo.

https://www.youtube.com/watch?v=DML24R1x3W0


Aquest és el enllaç.

https://www.youtube.com/watch?v=pGGnCc-zdMU

*Activitats. Respondre les preguntes de comprensió  oral de LA LLAVORETA.

DIMARTS 26 DE MAIG

Català – Pàg. 152: Expressió escrita.

       Act. n.º 1: Cada un/a de vosaltres ha d’explicar a les mestres l’itinerari des de casa

seva fins a l’escola.  Utilitzar les expressions del final de la pàgina. **Als textos de Català,

hi trobaràs el mapa de Cala d’Or.  T’has de guiar amb ell i primer situar ca teva, dibuixa

l’itinerari fins a l’escola i després escriu-lo al teu quadern.

1.  Llegir atentament.

2. Observar el mapa.

3. Recordau que els textos escrits han de estar ben presentats, amb bona lletra, que duen

signes  de  puntuació:  punt  seguit,  punt  apart,  coma,  dos  punts,  punts  suspensius…

Intentau ser clars i no fer repeticions. Quan ho hàgiu acabat comprovau que ho heu fet bé.

Naturals.  -Activitats de reforç EL PAISATGE. 

Artística. Haureu de fer les propostes de Vassili Kandinski que fa la mestra Margalida

de Música de la Web de l’escola.

Ja hi ets? Ara clica sobre PINTA I MIRA COM SONA. Escoltar  vídeo explicatiu per poder

jugar a pintar com sona.

Si te és més fàcil fer-lo de d’aquí ara t’ho deix.

https://youtu.be/vNqwCWXZLBw

https://musiclab.chromeexperiments.com/kandinsky/

Ja has escoltar la música del teu nom? La meva ha estat preciosa! Esper que la teva

també.

Sabies que en Kandinski tenia sinestèsia, percebia les coses i el món amb colors. Escolta

el conte de na Margalida que es sobre la vida d’en Kandinski. Fixa’t com el conta a poc a

poc, vocalitzant les paraules, donant l’entonació... Recorda que tu hauràs de llegir el teu

tros de l’obreta de teatre.

https://youtu.be/E57Humw7-7I

M’ agradaria saber si qualcú de vosaltres li passa el mateix que a en Kandinski. Fes m’ho

saber si és així.

https://youtu.be/E57Humw7-7I
https://musiclab.chromeexperiments.com/kandinsky/
https://youtu.be/vNqwCWXZLBw
https://www.youtube.com/watch?v=pGGnCc-zdMU


DIMECRES 27 DE MAIG

Castellano- Apartado 4. Textos instructivos.

Matemàtiques Llibre pàgs. 146 i 147

Plàstica

Cerca a internet imatges d’obres d’en Kandinski. Ara a un foli en blanc, cartolina, cartró o

el que tu trobis adient, inspirant-te en alguna obra de Kandinski. Fes el teu propi quadre i

envia’l a la teva tutora.  Fixa’t que és un món ple de colors i formes.

DIJOUS 28 DE MAIG

Matemàtiques Llibre pags. 148 i 149

Català Pàg. 153: Invents.

Act.  n.º  1:  per  fer  aquesta  activitat  te  pots  ajudar  amb el  llibre  de  naturals  (unitat  8:

Màquines simples i compostes). Dibuixa al quadern l’objecte que has triat.

Castellano - Apartado 4. Acabar Textos instructivos.

DIVENDRES 29 DE MAIG

Naturals -Activitats de reforç. EL RELLEU DE LES ILLES BALEARS.

Matemàtiques. -Quadernet Nº 14. Pags. 22 i 23 

Català Escoltar el conte de na Margalida «Cerca el llop». Fixat amb les expressions de la

seva cara i la vocalització  de les paraules. 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZHfdvj60GU

Recorda  votar i posar el  «m’agrada»! 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZHfdvj60GU

