ORGANIZACIÓN DO TRABALLO DA SEMANA DO 16 AO 20 DE MARZO
SESIÓNS

1ª

2ª

3ª

4ª

LUNS
E.F.
MIRAR O ANEXO
NESTE DOCUMENTO.

MÉRCORES
L. CONFIGURACIÓN

MATEMÁTICAS
Ficha en PDF
correspondente a este
día colgada na
plataforma.
C. NATURAIS
Elaboración dunha
maqueta da célula
vexetal con material de
refugallo. Sinalando as
súas partes. (Traballo
para toda a semana)

L. GALEGA
Avalíate e reforza do
tema que estamos
vendo.

E.F.
MIRAR O ANEXO NESTE
DOCUMENTO.

C. SOCIAIS
Páx 3 Tema 5.
Exercicios 2 e 3 no
ficheiro, 4 e 5 no
ordenador.

LECTURA
“Valle de los lobos” da
páxina 90 á 98.

LECTURA
Braian o chinés. Ata
rematar o capítulo que
estabamos lendo.
MATEMÁTICAS
Ficha en PDF
correspondente a este
día colgada na
plataforma.

ARTS
You have to see the following
videos about foosball to be able
to answer the questions of the
Kahoot. To play it, you will need
at least a computer and a
mobile phone.
MIRAR ANEXO NESTE
DOCUMENTO
LECTURA
Libre

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

5ª

MARTES
L. CASTELÁ
Exercicios de Aula
Planeta no tema da
plataforma.

INGLÉS
Exercicios na
plataforma.

INGLÉS
Exercicios na
plataforma.

XOVES

Hoxe é festivo, é o
Día de San Xosé
ou día do pai.
Aproveita para
realizar una
agasallo ao teu pai
ou a un Xosé,
Xosefa que
coñezas…
Podes realizar
moitas cousas:
Unha felicitación.
Un debuxo.
Unha manualidade.
Un poema.
Un doce.

VENRES
L GALEGA
Realiza un: Que teño que
saber deste tema,
pequeno esquema no que
recollas todo o que debes
saber.
C.SOCIAIS
Páx 2 Tema 5. Exercicios
1 e 2 no ficheiro.
RELIXIÓN
Avanza na Infografía do
tema que te tocaba sobre
a vida de Xesús.

LECTURA
Libro que tes da
bibblioteca.

MATEMÁTICAS
Ficha en PDF correspondente a
este día colgada na plataforma.

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

L. CASTELÁ
PDF correspondente a este día,
colgado na plataforma.

C.NATURAIS
Continuar coa maqueta.

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
https://www.youtube.com/watch?v=5-vui4JJ3Bo Explanation
https://www.youtube.com/watch?v=TO1TyecR9Lw How to play
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=dd433820-e445-428a-ae07-b3b75082bc8b Kahoot
https://www.youtube.com/watch?v=4RTkGvJ4-1Q

(optional)

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.
Nesta primeira semana temos de tarefa a lectura das regras de xogo da Real Federación Española de bádminton que é o primeiro punto
do post publicado no blogue de educación física do colexio.
https://efcodima.wordpress.com/2020/03/15/badminton-5o-6o-e-primaria/
Para facilitar a comprensión no punto número 2 temos unha presentación de 24 diapositivas sobre as regras de xogo.
Por último ver o primeiro vídeo do punto número 6: Top bádminton.
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.

