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       #JOEMQUEDOACASA  
LLENGUA 

CATALÀ: Podeu accedir a l’edubook i fer les activitats digitals del tema 9: Haureu de posar el codi de 
llicència VSQA2Q9M - Ho podeu fer des de la tablet, l’ordinador o el mòbil. 

Activitats digitals: 
1.    Els contraris                 2.     Els possessius i el pronom em         3.  Dictat 9 : prepara’l i fes-lo 

 
 
 
 
 
 
 

 
Si no disposeu d’accés a internet: Copia un paràgraf de la lectura del tema 9 dels arrossars o del llibre                    
de lectura, l’escrius en un full i l’observes bé. Després demana a algú de casa que te’l dicti i el corregiu                     
conjuntament. Torna a escriure les paraules que no hagis escrit bé. 

CASTELLANO: Podéis acceder a edubook con el código de licencia VSQBAM3F y hacer las actividades 
digitales para repasar el vocabulario y la ortografía trabajada: 
 
Tema 2: Vocabulario sobre la ciudad. La letra z 
Tema 4: Vocabulario sobre los transportes. La letra ñ 
Tema 5: Vocabulario sobre los animales. La letra j 
Tema 6: Vocabulario sobre el cine. La letra ñ 
Tema 8: Vocabulario sobre el tiempo. El sonido de la z 
 
Si no tenéis acceso a internet podéis buscar palabras con J, Z y Ñ por casa y hacer una lista. Después 
escribir un pequeño texto con 5 de las palabras que hayáis encontrado. 

ANGLÈS:  
Repassem 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 i                  
dibuixeu tots els animals que vulgueu, i heu d’escriure el nom dels animals en anglès! 
 

 

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://edubook.vicensvives.com/es
https://edubook.vicensvives.com/es
https://www.youtube.com/watch?v=ChZH7v6MnxU&t=4s
https://agendaweb.org/vocabulary/animals-exercises.html
mailto:12inicial@gmail.com
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MEDI 
1. Després de treballar el cicle de l’aigua.. et proposem fer algun experiment amb l’aigua! 

ActivitatCiències_Setmana1_CI.pdf 
2. Coneixes la cançó FEM UN SALT del super3? Fes un vídeo de 6 segons màxim amb la 

coreografia de la cançó, i ens l’envies per mail, que entre tots farem el vídeoclip! 
 

MATEMÀTIQUES 
Per practicar la suma i la resta portant, us deixem problemes per resoldre: 

1. Tenia 50 € estalviats i li he deixat 10 € a la meva germana perquè es compri un llibre. Quants                    
diners em queden? 

2. La Carlota està recollint taps per a l’escola. En un dia ha recollit 10 taps de casa els avis, 10 de                     
casa els tiets, 10 dels seus veïns i 8 de casa seva. Quants taps ha recollit en total? 

3. La Letícia sempre fa el mateix recorregut per anar de casa a l’escola. Triga exactament 33                
minuts. Recorre un tram a peu i l’altre en autobús. Si passa 27 minuts a l’autobús, quant de                  
temps camina? 

4. En Frederic té gallines ponedores lliures pel seu camp. La primera setmana van pondre 14               
ous, la segona van pondre 17 ous i la tercera van pondre 20 ous. Quants ous van pondre entre                   
les tres setmanes? 

Us deixem un ENLLAÇ per recordar com es fan les sumes i les restes portant. 
 
A l’informe us hem deixat la clau personal del CIBEREMAT per entrenar-vos!  
Us recomanem fer una sessió per setmana! 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 
JOCS 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: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! 

 

Aquesta setmana només ens haureu d’enviar per mail el vídeo de MEDI. 
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://drive.google.com/file/d/175qauQ21jwqHIJxgvVcvx17jl2FsnZ4N/view
https://www.ccma.cat/tv3/super3/familia/videoclip-fem-un-salt/video/2809470/
https://agora.xtec.cat/ceip-jaumeprimer-pineda/cicle-inicial/recordeu-com-es-fan-la-suma-i-la-resta-portant-us-refresquem-la-memoria/
https://ciberemat.cat/students/login
https://drive.google.com/file/d/1zD3TQDI20L3EIZ2HBSuq73RAUIf8hQs2/view?usp=sharing
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
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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

