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MATEMÀTIQUES
UNITAT 10 MESURAR SUPERFÍCIES I VOLUMS

SETMANA 18-22 MAIG

Estimats alumnes en aquesta unitat es proposa l´estudi de la mesura de superfícies i
volums, així com el maneig de les unitats de cada magnitud. Per a fer-ho, s´hi treballen els
continguts següents:

 El concepte de superfície i volum.

 Les diferents estratègies per amesurar superfícies i volums.

 El maneig d´unitats convencionals de mesura de superfície i de
volum i les transformacions entre múltiples i submúltiples.

Per això, caldrà treballar els diferents blocs del tema 10 de Snappet. Jo aniré fixant-me
en la vostra evolució per si algú necessita la meua ajuda. Bona sort i esforç!!! Endavant
valents i valentes!!!

Primero algunos apuntes:
 En un campo de fútbol, ¿ por qué crees que el área se llama «área»? Porque no hablamos de las

líneas, sino de la zona que queda dentro, del área del rectángulo.
En cambio, el perímetro es el contorno de una figura.

Para trabajar la diferencia entre perímetro y superficie, podéis probar de medir perímetros de figuras con un
hilo, estirarlo y medirlo. Luego, se pueden medir superficies pavimentando con cuadraditos de papel o
gomets y contarlos.

 El m2 es la unidad de medida de superficie. Es el área de un cuadrado que tiene un metro de lado.
Las unidades de medida de superficie van de 100 en 100, es decir, cada unidad es 100 veces
mayor que la immediata inferior.

 El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo. Para medir volúmenes utilizamos el m3 como
unidad principal. Recuerda que el volumen es una propiedad de todos los objetos, pero capacidad
sólo de los recipientes.

https://youtu.be/BCAtgJgjYyc Repaso magnitudes

https://youtu.be/kzrplJ1jvko Repaso metro

https://youtu.be/OTT8SKMdBD8 Perímetro

https://youtu.be/-FvTH9sdL3Q Perímetro y área

https://youtu.be/hbmnkWBU2eg Transformaciones entre múltiplos y submúltiplos

https://youtu.be/BCAtgJgjYyc
https://youtu.be/kzrplJ1jvko
https://youtu.be/OTT8SKMdBD8
https://youtu.be/-FvTH9sdL3Q
https://youtu.be/hbmnkWBU2eg
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CIÈNCIES SOCIALS
TEST HISTÒRIA

Llig les preguntes i marca la resposta correcta. Després envia les respostes al meu correu

bustos_des@gva.es

1. Una moneda de l´antiga Grècia és...

a) una font històrica material
b) una font oral
c) una font escrita

2. Dos segles i mig sumen...

a) més d´un mil.leni
b) vint-i-cinc lustres
c) dos-cents cinquanta anys

3. L´etapa que comença amb la invenció de l´escriptura va ser...

a) la prehistòria b) la història i l´edat antiga c) l´edat mitjana

4. La innovació principal del neolític va ser...

a) el cultiu de plantes
b) l´ús del foc
c) el domini dels metalls

5. Una aportació de la civilització romana va ser...

a) la construcció de piràmides
b) el govern de la democràcia
c) el llatí

6. Els romans van governar la Península Ibèrica...

a) més de set segles b) del segle I al V c) tres segles

7. El poble que s´instal.là a la Península a l´inici de l´edat mitjana van ser...

a) els visigots b) els tartessis c) els grecs

8. La capital d´al-Àndalus durant el califat va ser...

a) Granada b) Toledo c) Còrdova

9. L´arc propi de l´art gòtic és...

a) el de ferradura b) l´apuntat c) el de mig punt

10. La societat cristiana de l´edat Mitjana estava dividida en estaments...

a) persones lliures i esclaus b) patricis i plebeus c) noblesa, clergat i camperols

mailto:bustos_des@gva.es
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LENGUA CASTELLANA

1. Snappet Unidad 10 bloque 1. Comprensión lectora.

2. Snappet Unidad 10 bloque 2. Neologismos.

3. Snappet Unidad 10 bloque 3. Préstamos.

4. Snappet Unidad 10 bloque 4. Arcaísmos.

5. Snappet Unidad 10 bloque 7. Palabras con X

6. Snappet Unidad 10 bloque 8. Palabras con S.

7. Analiza morfológica y sintácticamente estas frases en tu cuaderno y

envia el análisis a pedros_jua@gva.es

a) Julia cantaba una canción a su familia.

b) Nosotros llevaremos la compra a tus abuelos.

c) María y Jaime han escrito una carta a su maestra.

d) Mi hermano está triste.

e) La maestra parece enfadada.

f) Nuestros primos tienen un regalo para su mamá.

VALENCIÀ

1. Fes-ne un esquema a la llibreta del repàs de les oracions que tenim
a continuació.

A l’igual que en castellà, en valencià una oració és, també, un conjunt de paraules ordenades i amb

sentit complet. En una oració ha d’haver-hi, com a mínim, un verb. Les oracions tenen dues

parts:

Subjecte:indica qui fa l’acció expressada pel verb.

 Predicat:l’acció que fa el subjecte i tots els complements que l’acompanyen.

EL PREDICATVERBAL

L’ESTRUCTURADEL PREDICATVERBAL

El predicat verbal pot estar format només per una forma personal d’un verb predicatiu, que fa de

nucli (N). Però, en la major part d’oracions, el verb nucli del predicat verbal va acompanyat d’altres

paraules que funcionen com a complement (C).

mailto:pedros_jua@gva.es
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Els complements del verb més importants són:

- ELCOMPLEMENT DIRECTE (CD) anomena l’objecte o l’esser sobre el qual

recau l’acció del verb. (pista: preguntar què? Al verb)

Per exemple: Les sirenes atrauen els mariners.

La funció de complement directe sol ser exercida per un grup nominal que pot ser substituït per

algun d’aquests pronoms febles: el, els, la , les, en, ho.

Per exemple: Ella porta el paquet →Ella el porta.

- EL COMPLEMENT INDIRECTE (CI) anomena el destinatari de l’acció que

indica el verb més el complement directe. (pista: preguntar a qui? Al verb)

Per exemple: Enviaré un correu electrònic als iaios.

La funció de complement indirecte sol ser exercida per un sintagma nominal introduït per la

preposició a, que pot ser substituïda per algun d’aquests pronoms febles: li, els.

Per exemple: Conta un acudit a la amiga→ Li conta un acudit.

2. Snappet Unitat 11 bloc 3. El complement Directe.
3. Snappet Unitat 11 bloc 4. El complement Indirecte.
4. Snappet Unitat 11 bloc 10 El canvi de significat.
5. Quadern del tercer trimestre fer pàgines 12 i 13.
6. Redacta un article on expliques com ha estat la teua experiència a
l’escola POU DE LA MUNTANYA al llarg d’estos 9 anys (3 a Infantil i 6 a
Primària). Estes preguntes i altres que tingues et poden ajudar a
reflexionar: Què t’ha agradat? Quins i quines mestres recordes més?
Quines experiències t’han agradat més? Què canviaries de l’escola?
Quin és el millor moment que has passat a l’escola? Recorda que és un
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article, no hem de contestar a les preguntes, hem d’escriure un text,
organitzat en paràgrafs, amb sentit i coherència, intentant que
s’entenga bé la teua experiència a l’escola. I sobre tot recorda que ha
d’anar signat (amb el teu nom). D’entre tots els articles que envieu hi
haurà algun que es publicarà a la revista AMPETA! Ànim i a fer-ho molt
bé.

La tasca 1, 5 i la 6 s’han d’enviar fetes per mail a pedros_jua@gva.es

VALORES
La Carta de la Tierra es una declaración internacional de principios y
propuestas de corte progresista. La Carta de la Tierra afirma que la protección
medioambiental, los derechos humanos, el desarrollo igualitario y la paz son
interdependientes e indivisibles.... está estructurada en principios muy
interesantes que deberíamos ser capaces de aplicar en toda la sociedad. Esta
carta termina con estas palabras:

Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde
por el despertar de una nueva reverencia ante la vida;
por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad;
por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz;
y por la alegre celebración de la vida.

Te proponomes que realices esta actividad on line que te ayudará a descubrir
un poco la carta de la Tierra.

https://clic.xtec.cat/projects/cartater/jclic.js/index.html

Realiza un dibujo con aquello más importante para tí de la carta de la Tierra y

envialo a pedros_jua@gva.es

MÚSICA

Música; Mónica us ha proposat diverses activitats a escollir una, per favor
entreu al seu apartat i llegiu bé les tasques proposades, escolliu i feu una i
recordeu que s’ha d’enviar a: mut_mon@gva.es

mailto:pedros_jua@gva.es
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Progresista
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://clic.xtec.cat/projects/cartater/jclic.js/index.html
mailto:pedros_jua@gva.es
mailto:mut_mon@gva.es
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ANGLÉS

Recomanem dur una rutina en Anglés. Recordeu fer les tasques i envia a :

rosell_bla@gva.es
ARTS AND CRAFTS!

Setmanes del 18 de maig al 5 de juny

Art Challenge: “More than one object”

Hui vos parle del terme “art trobat” –que també es coneix com: “objecte trobat” (en
francès “objet trouvé”, en anglès, “found art)-. Fa referència a l'art realitzat mitjançant l'ús
d'objectes que normalment no es consideren artístics, moltes vegades perquè no compleixen
una funció artística en la quotidianitat. Marcel Duchamp va ser un dels pioners del seu
establiment a inicis de segle XX.

Marcel Duchamp, obra: “The Fountain” (al Museu Moma de Nova York).

(És un exemple, no cal copiar!)

mailto:rosell_bla@gva.es
https://www.google.es/url?sa=i%26url=https:/www.artelista.com/blog/obras-que-cambiaron-la-historia-del-arte-el-urinario-de-marcel-duchamp/%26psig=AOvVaw1gou-zp48JQVdWI37dZ2kP%26ust=1589568342899000%26source=images%26cd=vfe%26ved=0CAIQjRxqFwoTCPD92-iBtOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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En aquesta ocasió vos anime a fer dibuixos que ens agraden amb els objectes que
tenim per casa. Però com ho fem? Molt senzill, has de seguir els següents passos i
fixar-te en els exemples:

Steps (passos a seguir) :

1. Visualització dels vídeos al canal You tube:

-EVERYDAY objects turned fun illustrations.

-Victor Nunes-Everyday stories.

2. Pensa en els objectes que tens al teu voltant a diari: una llibreta, un llàpis,
unes claus, un raspall de dents, una pesa de fruita…etc.

3. Tria l’objecte que més t’agrade i visualitza un dibuix amb aquest objecte.

4. A continuació, agafa un full en blanc i fes diferents dibuixos amb aquest
objecte. Als dibuixos el spots afegir qualsevol cosa que t’agrade: ulls,
cames, pèl, boca, cua…etc. Els pots pintar i també afegir els seu nom baix
en anglès.

5. Finalment faràs una foto (ben presentada) a la teua composició que
enviaràs a la teua mestra.

Si ens ha agradat el resultat, podem triar més d’un objecte i fer vàries
composicions. Els alumnes més majors (i aquells/aquelles més
atrevits/atrevides) poden “escriure” una xicoteta història utilitzant
aquestes composicions junt amb frases senzilles en anglès. Recordeu que
han de ser creacions molt clares i visuals per a poder compartir-ho de
manera virtual amb els nostres companys i companyes.
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-No oblides escriure el teu nom i cognoms a l’Assumpte, així com el
grup-classe i enviar-ho a: rosell_bla@gva.es (*En cas de no voler que el
teu treball es publique al blog d’Arts and Crafts, comunica-ho a la
mestra).

Espere que vos agrade, haveu demostrat ser uns i unes artistes. Gràcies a totes
les famílies per participar.

Alguns exemples :

A més blanca ha creat un blog on està posant totes les vostres obres i treballs que
esteu enviant, el podeu visitar
https://padlet.com/blancarosellgarcia/uywoolgs6vuvrl49

RECORDEU A MÉS LES ALTRES MATÈRIES!
En Educació Física també teniu unes propostes de treball molt interessants i
recomanables
https://padlet.com/sergiots23/crkr4kxgoa7qz5ka

alcayde_raf@gva.es

I seguir les recomanacions de Belén Higueras dels alumnes de Religió.

belenh19@gva.es

Ànim! Tot eixirà bé!!!

https://padlet.com/blancarosellgarcia/uywoolgs6vuvrl49
https://padlet.com/sergiots23/crkr4kxgoa7qz5ka
mailto:alcayde_raf@gva.es
mailto:belenh19@gva.es

