
FEINES de 4t nivell, 6èna QUINZENA VI. (Del 1 al al 12 de juny)

*RECUERDEN que  ES MUY IMPORTANTE   hacer  un buen uso de los libros y no escribir en ellos. Se

determinará un día para devolverlos a las tutores.

* 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 cálculo mental y las tablas.

DILLUNS 1 DE JUNY

Català    

Com a «despedida» volien fer l’obreta de «Els set cavallers de colors».  Hem pensat que amb la vostra

ajuda i  la de na Margalida Rigo, mestra de Música,  podríem gravar un vídeo i  ella faria el muntatge de

l’obreta. Per tant, se vos demana que torneu assajar l’obra, dient les coses molt a poc a poc, amb bona

entonació i ritme, que s’entenguin bé i memoritzar-la. Ja ho teníeu quasi fet abans del COVID-19.

Ens agradaria que ens l'enviàssiu el vídeo a partir de  dijous 4  i,  com a plaç màxim,  divendres 5   amb

la representació del vostre fill o filla, per així tenir temps de fer correccions i  de fer el muntatge. 

Per tant aquesta sessió és per fer la 

** PRACTICA I MEMORITZACIÓ DELS SET CAVALLERS DE COLORS.

Ànim que sortirà bé!  

Aprofitau per fer les correccions de les activitats de la 5èna quinzena de matemàtiques, ja que avui no

teníeu les feines d’aquesta propera quinzena però sí teníeu els solucionaris.                          

**MATEMÀTIQUES CORREGIR ACTIVITATS de la 5ª quinzena. Quadernet Nº 14

pàgs 20 i 21 i pàgs del libro: 142, 143, 146, 147, 148, 149.

** CASTELLANO. CORREGIR  ACTIVIDADES SOBRE LOS TEXTOS INSTRUCTIVOS de la 5ª quincena.

DIMARTS 2 DE JUNY

Castellano    -Lectura comprensiva de las págs. 142, 143 y 144.

 -Pàg. 145. Actividades: 6 y 7

** SOCIALS. CORREGIR ACTIVITATS DE REFORÇ de la 5ª quincena. LA HIDROSFERA, EL PAISATGE, EL

RELLEU DE LES ILLES BALEARS.

Català   ** PRACTICA I MEMORITZACIÓ  DELS SET CAVALLERS DE COLORS.
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DIMECRES 3 DE JUNY

Naturals.  UNITAT 8: LES FORCES

– Pàg. 120: lectura comprensiva; també s’ha de llegir el text de les fotos.

● Activitats n.º 1 i 2 al quadern.       

  https://www.youtube.com/watch?v=K3aivJzF2Pg

  https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU

Matemàtiques.   Quadernet nº 14. Pàgs 24 i 25

Català  ** PRACTICA I MEMORITZACIÓ  DELS SET CAVALLERS DE COLORS.

DIJOUS 4 DE JUNY 

Matemàtiques  Llibre: pàgs. 150 i 151.

Naturals  – Pàg. 121: lectura comprensiva.

● Activitats n.º 3 i 4 al quadern.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=auWgpzNKXac&feature=emb_logo

● Activitat n.º 5 és voluntària.

**CATALÀ. CORREGIR ACTIVITATS DE LA 5èna quinzena.

** GRAVACIÓ D’UN VÍDEO   AMB EL MÒBIL del teu paper a l’obra DELS SET CAVALLERS DE COLORS. Si

no estau preparats, recorda que demà serà el darrer dia.  Ens agradaria que hi participassis, no serà igual

l’obra sense tu.

*S’han de tenir en compte les següents recomanacions:

-Gravar amb el mòbil en posició en horitzontal.

-Gravar el nin/nina de mig cos per amunt.

-Xerrar a la càmera (cap a davant).

- Posar un fons blanc, per exemple un llençol, o una paret sense mobles.

-Es poden disfressar, o vestir del seu color i del seu personatge.

-S’ha de fer tants de vídeos com a intervencions diferents tengui el nin o nina.

-Ànim que si ho intentam segur que sortirà.

-Aquest vídeo s’enviarà a la tutora o vía wapsap a alguna mare/pare. Més endavant se vos farà saber.

-Esperam no causar massa molèsties, i segur que els nins ho recordaran com una bona experiència,  a més

de treballar la dicció, la pronunciació, la memorització... i  qui sap si tindrem entre nosaltres algun actor o

actriu. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=auWgpzNKXac&feature=emb_logo
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DIVENDRES 5 DE JUNY

Castellano. -Pag. 145. Act. 9 y 10. Escribir un texto instructivo siguiendo las pautas que se han explicado en

la quincena anterior o siguiendo, cómo mínimo,  el apartado 2 de la pág. 141.

Català.  Darrer dia per fer  GRAVACIÓ D’UN VÍDEO   AMB EL MÒBIL DE «ELS SET CAVALLERS DE

COLORS» (Enviar aquest dia a la tutora o persona assignada prèviament)

DILLUNS 8 DE JUNY

Matemàtiques   Llibre pàgs. 155, 156 i 157.

Català  UNITAT DIDÀCTICA N.º 12                           

– Pàgs. 162 i 163: Lectura comprensiva.

–Llibre. Pàg. 164: Comprensió lectora. Activitats del n.º 4 , 5, 10, 11, 12 i 14.

DIMARTS 9 DE JUNY

Català  – Pàg. 173: Organitzam una excursió. Activitats: 1 (individual), 2, 3 i 4.

Socials  CONÈIXER EL NOSTRE MUNICIPI. Activitats o apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6

DIMECRES 10 DE JUNY

Castellano  Pag. 153. Act. 1. Realizar el texto instructivo que le corresponde a este experimento. Optativo

hacer el experimento, però te gustará i te divertirá hacerlo. Necesita la supervisión de un adulto para utilizar el

alcohol. Si lo hacéis podéis mandar una foto a vuestra tutora.

Matemàtiques  Llibre pàgs. 158 i 159.

DIJOUS 11 DE JUNY

Matemàtiques  Llibre pàgs. 160 i 161

Català  – Pàg. 198:  Llegir atentament el requadre blau. Activitats de repàs: nº 1, 3, 4 i 5.

DIVENDRES 12 DE JUNY

Socials  CONÈIXER EL NOSTRE MUNICIPI.  Activitats o apartats  7, 8, 9, 10 i 11. 

**Optatiu excursió familiar pel municipi.  Ser pot fer quan es vulgui, la setmana que vé, el mes pròxim...

Quan  vagi bé o es pugui. Recordau que no és obligatòria, però si la feis, enviau una foto o dues a la tutora.

També podeu escriure les vostres impressions.

Matemàtiques. Quadernet nº 14. Pàgs. 26 i 27


