
Aquesta setmana comença la recta final del trimestre i del curs: 

 

- Continuarem treballant amb la plataforma de google classroom.  

- Recordeu la importància i la responsabilitat d’entregar les tasques abans que passe el termini d’entrega.  

- Continuarem amb les sessions de videoconferència de 10 a 11 hores, de 15 a 16 hores i de 16 a 17 hores (si hi ha alguna 

modificació vos informaré) 

- Anem a realitzar dos dictats setmanals (un de valencià i un de castellà) que seran dimarts i dijous.  

- Anem a començar el tema 11 de matemàtiques per la plataforma snappet. 

- Qualsevol dubte envieu un correu a rmarco1978.rm@gmail.com, pel blog o pel classroom de 6éB. 

- Preferiblement utilitzarem el google classroom per a qualsevol comentari que es vulga fer.  

 

ACTIVITATS A EXPLICAR: 

 

- Aquesta setmana començarem el tema 11 d’snappet de matemàtiques. Les sessions seran dilluns, dimecres i divendres. 

Utilitzarem les videoconferències per a explicar la teoria i realitzaré les activitats del punt corresponent.    

 

RECOMANACIONS: 

 

- Cuidar l’ortografia en totes les activitats que realitzem, tant del llibre com en la redacció de textos. 

- L’horari serà de 9:00 a 18:00 hores. Encara que intentaré contestar-vos el més prompte possible. 

- No feu ús del wassap (a no ser que siga molt necessari), acostumeu-vos a comunicar-vos per email, classroom o blog. 

 

Recordeu més que mai .....SOM UNA PINYA!  
 

 

 



 

 

 

DILLUNS 4 DIMARTS 5 DIMECRES 6 DIJOUS 7  DIVENDRES 8 

 Tasca de treball i 

economia de 

Benissa. 

 Matemàtiques: 

Snappet U11 

activitat 1. 

 

 Tasca de gastronomia 

en castellà i anglés 

 Matemàtiques: 

Snappet U11 activitat 

1 (continuació) 

 Valencià: Dictat 

 

 Tasca gastronomia 

en castellà i anglés 

(continuació) 

 Matemàtiques: 

Snappet U11 

activitat 2 

 Tasca de 

geografia de 

Benissa. 

 Matemàtiques: 

Snappet U11 

activitat 2 

(continuació). 

 Castellà: Dictat. 

 Tasca edificis 

públics i privats de 

Benissa. 

 Matemàtiques: 

Snappet U11 

activitat 3. 

 

 

 

 

 


