ORGANIZACIÓN DO TRABALLO DA SEMANA DO 23 AO 27 DE MARZO
SESIÓNS

LUNS
E.F.
MIRAR O ANEXO
NESTE DOCUMENTO.

MARTES
L. CASTELÁ
Tema 10 ORTOGRAFÍA
exercicios de aula
planeta.

MÉRCORES
L. CONFIGURACIÓN
Gravar a presentación da
infografía , que estiveron
facendo sobre as
mulleres na ciencia.

XOVES
INGLÉS
Indicacións e exercicios na
plataforma.

VENRES
L GALEGA
Tarefa na plataforma.
Escribe o teu propio
poema.

2ª

MATEMÁTICAS
Exercicios de aula
planeta no tema
marcado.

L. GALEGA
Exercicios de Aula
Planeta no tema 5.

E.F.
MIRAR O ANEXO NESTE
DOCUMENTO.

L. CASTELÁ
Análise morfolóxico
Enlace na plataforma.

C.SOCIAIS
Ex. 3,4,5,6 e 7 da páx 4
no ordenador. Exercicios
1, 2 e 3 de avalíate.

3ª

C. NATURAIS
Traballo de
investigación. TAREFA
na plataforma.
Enviala o venres tedes
dous días para facelo.

C. SOCIAIS
Visual thinking da
páxina 4 do tema que
estamos. (Podes
realizalo entre hoxe e o
xoves)

ARTS
Mirar o ANEXO

C. SOCIAIS
Continuamos co Visual
thinking.
Se sobra tempo podes
investigar sobre o
fenómeno do baby boom
Data e causas

RELIXIÓN
Avanza na Infografía do
tema que te tocaba sobre
a vida de Xesús.

LECTURA
“Valle de los lobos” da
páxina 99 á 110.

LECTURA
Braian o chinés. Un
novo capítulo.

LECTURA
Libre

LECTURA
Libro que tes da
bibblioteca.

MÚSICA

MATEMÁTICAS
Le ben a páxina de
sistemas de
coordenadas no plano,
do tema que está
marcado na plataforma
XEOMETRÍA NO PLANO.
Realiza os exercicios:do
4 ao 10 no ordenador.
INGLÉS
Indicacións e exercicios
na plataforma.

MATEMÁTICAS
Le ben a páxina dos
triángulos e despois
realiza os exercicios 1, 3
e 4 no o ordenador. Para
rematar resolve o
encrucillado.

LECTURA
Prensa
A voz de Galicia
Unha nova positiva
(Posibilidade de realizar
un foro)
MATEMÁTICAS
CIBEREMAT
Mandareille as indicacións
de acceso a cada un pola
mensaxería da
plataforma.

1ª

4ª

Continuar coa Práctica
instrumental: Xogos de
ritmos
https://www.youtube.com/
watch?v=0wuh7NPeB6Q

5ª

INGLÉS
Indicacións e exercicios
na plataforma.

L. CASTELÁ
TAREFA NA
PLATAFORMA.
Texto escrito

L. GALEGA
Exercicios de Aula Planeta
no tema 5.

MATEMÁTICAS
Páxina do libro de cálculo,
a que corresponda desde
o principio, e xadrez no
ordenador.

C.NATURAIS
Traballo de investigación.

ANEXO
OUTROS TRABALLOS QUE PODEN REALIZAR:




Ficha da biblioteca do mes de marzo (e incluso ir adiantando a do seguinte mes, poden ler un libro da casa en galego).
Libro de matemáticas na plataforma Edixgal: LA SUMA MÁS DIFÍCIL DEL MUNDO. Poden ler algúns capítulos deste libro e elaborar
de forma creativa o seu contido.
Elaborar un portfolio no ordenador ou nun caderno, sobre os seus días, destacando a actividade que máis lle gustou do seu día,
todas, non só as escolares, e despois poderán compartilo cos seus compañeiros/as.

A MESTRA DE MÚSICA RECOMENDA:
a) Poñer música todas as mañás ou tardes: a escoller de xeito simétrico entre os que estamos na casa e tratando de atender a un
xénero musical diferente cada día.
b) Escoller unha ou dúas cancións destas que envío para cantar cada día un pouquiño:
Meu o mundo é!: https://www.youtube.com/watch?v=F1e0wAcXcgw
Miña terra galega: https://www.dailymotion.com/video/x2pi4mp
A onde vas rapas?https://www.youtube.com/watch?v=jrIn6HHam3g
Quero xamón: https://www.youtube.com/watch?v=6JGKK-dcENw
Rexurdimente: https://www.youtube.com/watch?v=qkJBWfiYPTI&t=95s
c) Bailar todos os días: Escoller cada semana unha coreografía en Just Dance e practicala aló menos durante 20 minutos por día.
d) Seguir a páxina: #musicaviral
ARTS & CRAFTS
The arts and crafts are an exceptional way to: increase imagination, improve visual-manual skills and recycle. Finding certain materials
can be difficult, but there is something we all have at home: W.C. tubes. At the following links there are craft ideas to make with the
tubes. Try to be creative and have fun
Las artes plásticas son una manera excepcional de: aumentar la imaginación, mejorar la habilidad viso-manual y reciclar. Puede ser
complicado encontrar ciertos materiales pero hay algo que todos tenemos en casa: tubos del W.C. En los links de abajo aparecen ideas de
manualidades para hacer con los tubos. Intentad ser creativos y divertiros.

https://www.youtube.com/watch?v=o65M8MzID-4
https://www.youtube.com/watch?v=ccVzib7lwto
https://lacarterarota.com/manualidades-con-rollos-de-papel-higienico/
https://www.pinterest.de/pin/364721269805154896/?nic_v1=1a7PKc%2BtaF6vCgtezNghFq6MOknJSYfgLtUjn5HU5kluemM%2FAF5LsKzN
9E7swcs%2Bt0
EDUCACIÓN FÍSICA
Como acabamos de empezar unha unidade didáctica de bádminton e temos complicado traballar dun xeito práctico entón traballaremos
un pouquiño dun xeito teórico profundizando neste fermoso deporte coñecendo o seu regulamento, os tipos de golpeos, as distintas
modalidades que ten o bádminton e por suposto vídeos espectaculares de partidos.
As tarefas para esta segunda semana serán:
a) Ver a infografía con toda a información sobre bádminton.
b) Visionado dos tres primeiros vídeos do punto 3: Lista de reproducción. Introdución, equipamento e volante.
c) Visionado do segundo vídeo de top bádminton.
https://efcodima.wordpress.com/2020/03/15/badminton-5o-6o-e-primaria/
En vindeiras semanas veremos o resto dos contidos e ao remate teremos que realizar algún test moi sinxelo para comprobar o nivel de
coñecemento deste deporte.
No blog hai varias publicacións con actividades físicas para facer na casa ademais de consellos saudable. Recomendo a súa consulta.

