
TREBALL PER ALS DIES DE CONFINAMENT

Anglès: fulls d'activitats

6è
Català: temes 9 i 10
Castellà: temes 9 i 10
Jump Math: pàgines de la 129 a la 146 (incloses)
Medi: tema 4

4t

Català: pàg. 120 (ex. 1), pàg. 123 (ex. 4 i 5), pàg. 127 (ex. 1), pàg. 128 (ex. 8), pàg. 129 (ex. 10, 11 i 
12), pàg. 130 (ex. 13 i 14), pàg. 132 (ex. 1, 2 i 3), pàg. 133 (1, 3 i 4), pàg. 137 (ex. 6, 7 i 8) / Llegir 
molt
Castellà: pàg. 136 (ex. 1, 2, 3 i 4), pàg. 137 (ex. 6 i 7), pàg. 139 (ex. 11, 12 i 13), pàg. 140 (ex. 15 i 
16), pàg. 141 (ex. 17, 18 i 19), pàg. 142 (ex. 20, 21, 22, 23 i 24), pàg. 146 (ex. 32, 35, 36, 37, 38 i 
40) / Llegir molt
Jump Math: pàgines 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 i 154

Medi: pàgina 84 i fitxes de les comarques de muntanya, de costa, d'interior i les seves capitals

5è

Català: repassar les activitats fetes i completar les que faltaven dels temes 7 i 8
Castellà: repassar les activitats fetes i completar les que faltaven dels temes 7 i 8
Jump Math: repàs de les fraccions, acabar tots els exercicis no fets a classe i fer les activitats 
sobre els decimals fins a la pàgina 137
Medi: repàs del tema 5 i llegir el tema 8 i fer-ne les activitats 1, 2 i 3 de la pàgina 160

3r

Català: pàg. 112 (ex. 14, 15 i 16), pàg. 113 (ex. 2, 3 i 4), pàg. 119 (ex. 6 i 7)
Castellà: 3r.A:pàg. 110 i 111 (ex. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 34). Fitxa dels usos de la H i els 
determinants // 3r.B: pàg. 104 (ex. 13), pàg. 105 (ex. 15 i 17), pàg. 106 (ex. 20 i 21)

Jump Math: unitat de monedes. Exercicis de la pàgina 139 a la 152 (incloses)
Medi: llegir el tema 12 del llibre taronja i fer-ne esquemes com els de classe. A part, pàg. 210 
(ex. 2)
Anglès: ACTIVITY BOOK (pàgines 36, 38, 39, 40 i 42)

2n

Català: acabar el llibre del segon trimestre
Castellà: acabar el llibre del segon trimestre
Jump Math: tema 6 del llibre 1 ("Nombres i operacions amb base 10, restar utilitzant valors 
posicionals") / fitxa de les restes sense portar-ne
Medi: acabar el llibre del segon trimestre
Anglès: fer vàries fitxes  sobre els colors. Cal pintar cada fitxa segons indiqui el color (*a l'agenda 
posa quines)
Plàstica: fer algun dibuix

Seqüència temporal: ordenar les vinyetes i escriure una frase que descrigui la seqüència
Jump Math 2: pàgines 34 fins a la 45 (incloses)

1r

Tema 8 de català i l'emocionari final del llibre
Tema 8 de medi
Jump Math: repàs de mesures i desenes
Quadern de cal·ligrafia
Una fitxa de restes i una de comprensió lectora
Altres recomanacions: llegir molt

P4
7 fulls del quadern de matemàtiques
Diversos fulls de lectura
Fulls de treball de vocabulari del conte de la Rateta

P5

Lectura de la lletra T i N / Posteriorment pintar els dibuixos per a treballar la motricitat fina
Dictat mut de la lletra N: escriure el nom de les tres imatges que hi surten
Acabar les fitxes inacabades del llibre Traç de lletres 2
Traç del número 2 / A banda, llegir algun conte a casa


