FEINA LLENGUA CATALANA
Professora: Mireia Piró
Grups: 4A i 4C
Setmana 16.03.20-20.03.20
1) Lectura d’Aloma (fotocòpies repartides a classe). Llegiu del Capítol I al XII i feu les activitats
proposades en fulls.
2) ORTOGRAFIA (Unitat 5). Feu els exercicis de les pàgs. 152-153: 5.50-5.55. Prepareu el 1r dictat
de la pàg.153 (text de Ruyra): 3-5 còpies del text, amb correcció de les errades (5cops/falta);
afegiu, si voleu, altres exercicis que us hagin ajudat a preparar el dictat: llistats de paraules
complicades, de paraules accentuades, de faltes freqüents...
Setmana 23.03.27-27.03.20
1) Lectura d’Aloma (fotocòpies repartides a classe). Llegiu del Capítol XIII al XX i feu les activitats
proposades en fulls.
2) ORTOGRAFIA (Unitat 6). Feu els exercicis de les pàgs. 180-181: 6.46-6.52. Copieu el 2n text de
la pàg.181; elaboreu una taula (de 2 columnes) amb paraules que s’escriuen amb m o amb n.
Tota la feina ha d’estar feta el dia que ens reprenguin les classes. Haureu de portar, doncs, 2 dossiers:
1) Dossier de lectura; 2) Dossier d’ortografia.
Dates que cal tenir presents:
§ 19.03.20: Data límit de lliurament de Nanorelats perquè us els pugui revisar. Compartiu-lo
amb mi al Drive. Reviseu-les bases:

“Cada concursant podrà presentar, sota pseudònim, una sola obra amb la qual no hagi participat en cap altre
concurs. Els NANORELATS tindran una extensió màxima de 200 paraules, i es presentaran en català o castellà.
Poden ser relats d'aventures, ciència-ficció, fantasia, relat social, etc. També poden presentar-se un altre tipus
d'obres escrites com ara poemes o lletres de cançons. L'únic requisit és que l'obra presentada estigui
relacionada amb la nanociència i la nanotecnologia.”

§
§

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 (4C à 30.3.20; 4A à 31.3.20)
o porteu els dossiers enllestits i a punt per entregar (portada, índex, paginació, etc.)
o farem el dictat preparat (Unitat 5)
o farem el control d’ortografia (Unitats 5 i 6)

Us recordo el meu correu: mpiro@elpuig.xeill.net
Paciència, responsabilitat i a treballar!
Mireia

