PROPOSTES D’ACTIVITATS PER A CICLE SUPERIOR. 6è
Bon dia nois i noies! Bon dia famílies!

La Roser i l'Elisabet us anirem passant cada setmana propostes d'activitats per
fer durant aquests dies de confinament.
Tot i així, ja sabeu que podeu aprofitar aquests dies per llegir molt (combinant
català i castellà) i practicar ortografia bàsica. Tampoc us oblideu d'anar
repassant les operacions bàsiques de matemàtiques, les taules de
multiplicar i tot el que hem anat treballant de matemàtiques (percentatges,
àrees, perímetre...).

Avui us enviem tres propostes per fer aquesta setmana. Pares i mares, us
demanem que els faciliteu un diccionari per a treballar! No oblideu
l'ortografia. El que feu, que estigui ben fet. Molt important!

1- Diari del dia a dia a casa: proposem fer un diari, en un format còmode, on una
estoneta cada dia hi pogueu anotar, dibuixar, enganxar, escriure, plasmar,
inventar, el que volgueu de tots aquests dies tan estranys per tothom.
Sabem que no és fàcil estar tancats, nosaltres també ho portem justet,
però com que la previsió va per llarg, us volem demanar que hi poseu

imaginació, i ves a saber, potser algú fa una

Us recomanem que les pors
moments d'alegria

🥳d’estar

obra interessant!!!).

, els nervis, les angoixes o els
tots junts tantes hores, les estones

d'avorriment etern , les projecteu en aquest diari que pot ser una finestra
per ser uns artistes del confinament. Ja sabeu que NO ES POT SORTIR
DE CASA, així que ara podeu fer bromes a la família, experiments,
receptes, mirar pelis, cantar molt, il.lustrar cançons, recollir l,habitació,

mirar fotos antigues, escriure una carta al

i una llista

interminable de coses a fer. El que feu, patapam, al diari! Queda clar?

Esperem veure’ls ben aviat

2- Agafeu un llibre (novel.la) que tingueu a casa i que us agradi molt. L'haureu de
tornar a llegir per això és important que sigui un llibre que us agradi molt!
Agafeu la llibreta de català i feu un subtítol que posi ANALITZEM UN
LLIBRE DE CASA. I a continuació heu d'anar completant els diferents
apartats:
- TÍTOL DEL LLIBRE.
- AUTOR/A DEL LLIBRE.
- EDITORIAL:
- Escriu breument l'argument del llibre (breu resum de què va).
- Busca en el llibre una descripció d'un lloc o un d'una persona i l'escrius aquí.
- Busca 10 verbs i els escrius.
- Busca 10 noms i els escrius.
- Busca 5 adjectius i els escrius.
- Busca 2 determinants. Escriu les dues frases on hi ha el determinant i el
subratlles. Digues de quin tipus de determinant es tracta. Recorda que els
determinants acompanyen a noms!
- Busca 2 pronoms. Escriu les dues frases on hi ha el pronom i el subratlles.
Digues de quin tipus de pronom es tracta. Recorda que els pronoms
substitueixen a noms!
- Fes un breu dibuix sobre el llibre.

3- Podeu fer moltes activitats on-line. Us deixem alguns enllaços que us poden
ajudar molt:

- www.edu365.cat
-www.innovamat.com (heu d'anar a l'apartat "Recursos para familias"). Veureu
que només és fins a 4t però hi ha coses de 4t que us poden agradar i fer
pensar.
També per practicar anglès:
- http://www.koalatext.com/public/
- https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
- http://www.edu365.cat/primaria/angles/index.html
- Escoltar música i veure dibuixos o pel.lícules en versió original.

Va! Ja teniu feina per fer!

Una forta abraçada! Us trobem molt a faltar i desitgem que això passi aviat.

Roser i Elisabet

