
PLÁSTICA 5ºA 
SEMANA DO 1 AO 5 DE XUÑO 

 

Imos continuar co proxecto  Art foreveryone do  libro que empezáramos xa.  Os que 

teñades libros ABRIDEO NA PÁXINA 8 E 9.  
 
 

➢ Tarefas semanais: 
• Realiza UNHA ESCULTURA EN MINATURA.  

- Observa e le as páxina 8 e 9. 

- Busca material reciaclado que teñas na casa. 

- Pensa que podes facer, ten que ser algo que forme parte da natureza 

- Buscalle un uso: imán para a nevera, pinza porta papeles, decorativo,xoguete…. 

- Fai unha pequena descripción en inglés e envíame un vídeo onde mostres a túa 

escultura e me digas que materiais  usaches e para que sirve. Tamén podes enviar 

fotos e audio se prefires. 

Usa  o diccionario online para buscar palabras que descoñezas e para escoitar a 

súa  pronunciación https://www.wordreference.com/es/translation.asp 

 

ENVÍA AS TAREFAS  AO MEU CORREO CANDO REMATES TODO! 

emontecelo@gmail.com 

LEMBRA DECIRME NOME E CURSO EN ASUNTO. GRAZAS. 

 Esther Montecelo 

https://www.wordreference.com/es/translation.asp
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