FEINA LLENGUA CATALANA
Professora: Mireia Piró
Grups: 1D
Setmana 16.03.20-20.03.20. Començarem a treballar la Unitat 5 i farem l’expressió escrita.
1) Lectura El flautista d’Hamelín (Bloc 5). Llegiu la lectura de la Unitat 5 (pàgs.175-179). Feu el
vocabulari de la lectura.
2) Activitats de Comprensió lectora. Feu els exercicis 5.1 i 5.2 de la pàg.180.
3) Activitats d’Anàlisi literària. Feu de l’exercici 5.3 al 5.6 de la pàg.181.
4) Activitats de Paraules i expressions. Feu els exercicis 5.7 i 5.8 de la pàg.182.
5) Lectura de Mites i llegendes de l’Antic Egipte. Treballarem l’expressió escrita. Compartiu pel
Drive el text que teníeu per deures: “Si jo fos un déu / si jo fos una deessa, seria...”. Feu una
redacció d’unes 70 paraules. Tal com vam dir a classe, preneu com a model el fragment de la
lectura dels Mites egipcis que vam llegir (pàgs.69-70). Data límit d’entrega (pel Drive):
20.03.20. Col·loqueu-la també en el dossier de lectura. Qui no tingui impressora a casa, que
l’escrigui a mà.
Setmana 23.03.20-27.03.20. Continuarem treballant la Unitat 5 i acabarem la lectura dels Mites i
llegendes de l’Antic Egipte.
1) Ortografia (Bloc 5): L’ACCENT DIACRÍTIC. Llegiu atentament el llistat la pàg.198. Feu tots els
exercicis de les pàgs.205-208: 5.38-5.47 (10 exercicis).
2) Lectura de Mites i llegendes de l’Antic Egipte. Acabeu de llegir els mites. Des de “La gran
sequera” fins a “El viatge definitiu” (pàgs.71-101). Treballeu les paraules de vocabulari dels
mites i busqueu la definició al diccionari (DIEC2). Escriviu-ho tot en el dossier. NO CAL FER
MÉS ACTIVITATS.
3) Elaboreu el dossier de la lectura de Mites i llegendes de l’Antic Egipte: portada, índex,
paginació. Recolliu tota la feina de la lectura que hem estat fent aquest trimestre i tingueu-la
preparada per entregar el 1r dia de classe.

Dates que cal tenir presents:
▪ 20.03.20: Data límit de lliurament de la redacció “Si jo fos un déu / una deessa, seria...”.
▪ 23.03.20: Data límit de lliurament de textos de Sant Jordi perquè us els pugui revisar.
Compartiu-lo al Drive.
▪ 1r dia de classe (1D → 30.3.20)
o porteu el dossier de lectura enllestit i a punt per entregar (portada, índex, paginació,
etc.)
o prepareu la portada del dossier de la Unitat 5, i així ja la tindreu feta.
o corregirem tota la feina feta durant aquests dies.
Us recordo el meu correu: mpiro@elpuig.xeill.net, per qualsevol dubte o pregunta.
Paciència, responsabilitat i a treballar!
Mireia

