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       #JOEMQUEDOACASA  
LLENGUA 

CATALÀ: Llegeix el conte que més t’agradi de casa i li expliques a la mare o pare! 
I llegiu la carta que us hem deixat a continuació. 

CASTELLÀ: Ara, li expliques en castellà, però li canvies el final! 

ANGLÈS: No us oblideu dels animals! 
Canteu amb mi aquesta song: https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A 
I també mireu aquest video sobre SEA animals (MAR): 
https://www.youtube.com/watch?v=Oxw6FoUNeT4 
I si encara voleu més… Us agrada Peppa Pig? Sabíeu que la teniu també en Anglès? Mireu-la! 
https://www.youtube.com/watch?v=ZKTJhBtImnA 
 

MEDI 
Quan tornem a l’escola començarem a treballar EL COS a través dels Ballarins i ballarines. Fes 
un dibuix de tu mateix/a i posa el nom de totes les parts del cos que recordis. I si vols… 
inventa’t un ball i quan tornem, ens l’ensenyes! 
 

MATEMÀTIQUES 
T’atreveixes a fer-ho? Compte que primer és fàcil i després es complica!! 

http://www.ceip-diputacio.com/CI%201r%20i%202n/MATES/swf%20activitats/matrix%5B1%
5D.swf 

Si no pots connectar-te, no pateixis. Busca formes geomètriques que tinguis a casa, les 
dibuixes i digues quina forma tenen (per exemple, la taula té forma…). No t’oblidis de buscar 
el ROMBE, que és la darrera figura que hem estudiat! 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 
Fes un circuit de salts amb materials que tinguis a casa: fulls colors, coixins, cadires, jocs de 
construccions. Consulta a un adult per saber si és segur. Després fes un dibuix del circuit i 
explica com es fa. https://youtu.be/wWSrSX7RYN8 
 

ART: PLÀSTICA I MÚSICA 
Música: seguiu cantant les cançons de la Cantata! 
Plàstica: QUE US SEMBLA SI FEU LA TAPA D’ÀLBUM QUE NO PODREM FER A    L’ESCOLA? 
TEMA: OCELLS. Pot ser com vulgueu. Us deixem unes quantes imatges d’exemple. 
 
 
 

  

 

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. 
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Hola classe dels ocells i classe del mar!!  
que tal esteu? ja sabem que tot això és molt estrany i que haurem de tenir força 

paciència.  
Us deixem unes feines d’escola per a que ocupeu una mica el temps.  

ens veiem aviat, guapos i guapes!!! 

 

                  marta                                                    ana 
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