
Data: 30 març 2020 
DEURES 1r 

       #JOEMQUEDOACASA  
LLENGUA 

CATALÀ: Ens envieu un mail? Volem saber com esteu i com passeu aquest confinament! Podeu 
afegir-nos una fotografia si voleu!! (12inicial@gmail.com) 
Si no teniu accés a internet podeu escriure una carta i a la tornada ens l’entregueu en mà! 

 
Recordem que a l’informe us hem deixat la clau personal del 
CIBERLUDI  per entrenar-vos tant en CATALÀ COM EN CASTELLÀ  
Us recomanem fer una sessió per setmana! 
 

CASTELLÀ: HAZ UN CALIGRAMA CON ESTE POEMA: ESCRIBE EL POEMA CON LA FORMA DE UN 
DIBUJO O FORMA DIVERTIDA, TE ATREVES? (ES MEJOR HACER EL DIBUJO PRIMERO!)  
La mariposa: La mariposa /que va volando,/ dibuja nubes /sobre el rosal. Y son sus alas /de mil 
colores/rotuladores/para pintar. 

  

ANGLÈS: Continuem amb els animals! Teniu un vídeo creat per mi amb un petit “challenge” a veure                 
quants animals endevineu! https://www.youtube.com/watch?v=ChZH7v6MnxU&t=4s 
Després de veure el vídeo a sota teniu un link per fer activitats online relacionades amb els animals!                  
Per a tothom, però sobretot per aquells que no tenen internet, em podeu dibuixar un petit zoo                 
inventat i dibuixeu tots els animals que vulgueu. L’única condició és que m’heu d’escriure el nom                
dels animals dibuixats! 
 

MEDI 
Continuem treballant el cos. Us he preparat la piràmide d’aliments.          
recordeu que els aliments de sota són els més importants!! Que us            
sembla si construiu una piràmide com aquesta o semblant?  

Podeu fer-la com vulgueu, dibuixant, retallant imatges… 
esperem que ho gaudiu!!   

 

 

Aquesta setmana només ens haureu d’enviar per mail els deures de 
CATALÀ. Els altres deures els revisarem a l’escola! 

 

La devolució dels deures la podeu fer a través del correu 12inicial@gmail.com 
Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

https://ciberludi.cat/students/login
https://www.youtube.com/watch?v=ChZH7v6MnxU&t=4s
mailto:12inicial@gmail.com
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MATEMÀTIQUES 
 

Recordem que a l’informe us hem deixat la clau personal del CIBEREMAT que podeu fer 
servir per entrenar-vos!  
Us recomanem fer una sessió per setmana! 

 
 
EMAT: Aquesta setmana us toca pensar. 
Resol els problemes. Ànims!! 
1. Quins nombres diferents de dos xifres poden formar-se amb 

les xifres 1 i 2, si podem repetir-les? Va, te’n dic un: el 11 
2. Per comprar una llibreta que costa 90 cèntims, el Carles ha de 

pagar al preu exacte i amb el mínim nombre de monedes 
possibles. Quantes i quines són aquestes monedes? (PENSA EN 
LES MONEDES QUE FEM SERVIR A LA CLASSE) 

3. Un pollastre adult pesa aproximadament, 3 quilograms. 
Quants pollastres pesen el mateix que un gall dindi? (JA SAPS 
QUE DE VEGADES, POSEM TRAMPESJ) 

4. Resol aquest repte matemàtic →→→→→→→→→→→→ 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 
JOC D’EDUCACIÓ FÍSICA! 

Si voleu busqueu estones per AVORRIR-VOS, mirant d'estar amb vosaltres mateixos i pensant què              
podeu fer perquè la gent que viu amb vosaltres estigui més feliç aquests dies que estem a casa. 
També podeu fer una estona de IOGA cada dia com fem, a vegades, al final de la sessió d'Educació                   
Física i enviar-nos alguna foto o vídeo. 
 

ART: PLÀSTICA I MÚSICA 
MÚSICA:  
Escolteu la cançó dels aliments i balleu la coreografia!! 
Piqueu les corxeres a les cames i les negres a les mans 
Joc de mans, a veure a qui li surt! 
Piqueu les negres a la taula o les mans 

 
PLÀSTICA:Coneixeu els contes d’Una mà de contes?? 
Què us sembla si en mireu algun i després el dibuixeu en el TALLER DE DIBUIX? 
Si no teniu internet podeu agafar el vostre conte preferit i fer-ne un dibuix com vosaltres vulgueu! 
(TAMBÉ PODEU DIBUIXAR ELS CONTES QUE HEM EXPLICAT A L’ESCOLA: “EL PLANETA TERRA TÉ 
PICOR”, “ELMER”...) 
 

 

La devolució dels deures la podeu fer a través del correu 12inicial@gmail.com 
Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

https://ciberemat.cat/students/login
https://drive.google.com/file/d/1zD3TQDI20L3EIZ2HBSuq73RAUIf8hQs2/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7mRzeQDZvkM
https://www.youtube.com/watch?v=Wk43IDUQmTk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=-JAfLhrlNck
https://www.youtube.com/watch?v=pvWD5s1P_6I
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/taller-de-dibuix/fitxa/123882/
mailto:12inicial@gmail.com


Data: 30 març 2020 
DEURES 1r 

Els especialistes també estan avorrits d’estar a casa…  
i també us troben molt a faltar!! mireu!!! 

 
 
 
 
 
   
   

una abraçada molt forta A tots i totes!!😘 
 

 

La devolució dels deures la podeu fer a través del correu 12inicial@gmail.com 
Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

mailto:12inicial@gmail.com

