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PROPOSTA   TASQUES   ESCOLARS   -   EDUCACIÓ   PRIMÀRIA  

 
Curs:    Primer  
 
Data:    30   de   març  
 
Feu-vos  un  horari:  una  estoneta  per  treballar,  una  per  llegir,  una  per  jugar,  una  per  mirar  la                  

tele   i   una   per   ajudar   a   casa.   

Abans  de  començar  a  treballar  podeu  fer  la  rutina  que  fem  a  l’aula (els  mateixos  alumnes  ja                  

saben   com   funcionen   si   els   aneu   pautant   punt   per   punt):  

★ Escriure   la   data.   

★ Dir   el   dia   d’ahir,   el   d’abans   d’ahir,   el   de   demà   i   passat   demà.   

★ Dir   els   dies   de   la   setmana   i   els   mesos   de   l’any.   

★ Recitar   la   poesia   o   embarbussament   proposat   aquesta   setmana.   

★ Calendari:  quin  temps  fa?  (sol,  cel  cobert,  vent,  pluja,  …).  També  ho  podeu  fer  en                

anglès   (podeu   veure   la   cançó   o   la   imatge   per   recordar-ho).  

★ Fer  creuaments,  creuaments  dient  els  números  de  l’1  al  20  i  a  l’inrevés,  creuaments               

dient   alfabet…  

★ Vuit   mandrós.  

★ Operacions,  preguntes  reflexives  sobre  l’operació,  com  has  arribat  al  resultat?  podriem            

fer-ho   d’altres   maneres…)  

★ Escriure   números   i   preguntar   nom,   anterior,   posterior  

★ Comptar   de   2   en   2,   de   3   en   ,   endarrere   endavant   partint   de   0   o   des   d’un   altre   nombre.  

★ Lectura   d’un   paràgraf   en   silenci   i   veu   alta.   

★ Preparar-se   la   roba   i   vestir-se   sol/a.   

 

Aquesta   setmana   us   proposem   reflexionar   i   aprofundir   en   un   tema   d’actualitat:    El   canvi  
climàtic .   Organitzeu-vos   les   tasques   per   tal   de   treballar   cada   dia   una   miqueta.   

 

Àrea   d'aprenentatge   Descripció   de   la   tasca  

Llengua   Catalana    
★ Busqueu   a   la   xarxa:   “ Què   és   el   canvi   climàtic   super3  

youtube   videos ” .    Un   cop   heu   mirat   el   video   de   2   minuts,  
responeu   les   següents   preguntes:    Les   podeu   fer   oralment.  

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-es-el-canvi-climatic/video/5833242/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-es-el-canvi-climatic/video/5833242/
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➔ Per   què   el   llac   Poopó   té   menys   aigua?  
➔ Què   és   el   canvi   climàtic?  
➔ Per   què   hi   ha   tants   incendis?  
➔ Qui   provoca   el   canvi   climàtic?  
➔ Per   què   puja   la   temperatura   del   nostre   planeta?  

 
Posteriorment   podeu   fer   una   llista   per   penjar-la   a   la   nevera   (així  
sempre   us   en   recordareu),   tot   responent   a   la   següent   pregunta:   
➔ Quines   coses   podem   fer   per   salvar   el   nostre   planeta?  

 
★ Realitzeu   les   següents   activitats   per   reforçar   diversos  

aspectes   de   la    lectura.   
➔ Lectura   eficaç:   paraules   desendreçades,   frases  

trossejades,   sopes   de   lletres   i   buscar   les   diferències.   
 
Proposta   de   sopa   de   lletres:   Els   transports.  
Paraules   que   hi   podem   trobar:   zepelí,   carretó,   coet,   moto  
avió,   vaixell   autobus,   roda,   tram,   tren.   

 

 
Links   que   també   ens   poden   servir   per   treballar   la   lectura  
eficaç   des   d’un   mòbil/ordinador/tablet,...   

 
➔ http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html  
➔ http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/  

 
 
 
 

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html
http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/
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Llengua   Castellana   ★ En   un   folio,   debéis   dibujar    los   siguientes   contenedores,   y  
dentro   de   cada   uno   escribir   cuatro   productos   diferentes.  

 

Llengua   anglesa  
 
 
 

 
★ Recordeu    les    parts   del   cos    amb   la   cançó   “Dinosaur  

Dinosaur   Song”:  
https://www.youtube.com/watch?v=56HlSVL4A0U  

 
★ Agafeu   un   full    i   feu   una   ratlla   per   la   meitat   per   dividir-lo   en  

dos   parts.   A   una   banda   feu   el   dibuix   d’un   dinosaure   i    escriviu  
les   parts   que   ens   diu   la   cançó    i   que   heu   treballat   a   classe:  
BODY,   HEAD,   ARMS,   LEGS,   FEET,   TAIL.   A   l’altra   banda,   feu  
un   dibuix   de   vosaltres   i   escriviu   també   les   parts   del   cos:  
BODY,   HEAD,   ARMS,   LEGS,   FEET.   Quina   part   del   cos  
apareix   a   un   dibuix   però   no   a   l’altre?   Encercleu-la.  

 
★ Per   repassar   el   temps,   podeu   veure   el   video   que   treballarem  

a   classe:    https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY    o  
seguint   aquesta   imatge:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=56HlSVL4A0U
https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY
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Matemàtiques    
★ Torneu    a   mirar   el   video   del    canvi   climàtic .   Hi   ha   un   moment  

en   el   video   que   surten   uns   mitjans   de   transport.   
➔ Podeu   ordenar   aquests   des   del   que   menys   contamina   al  

que   més?   Haureu   de   fer   servir   els   símbols   >   (més   que)   o   <  
(menys   que).   

➔ Si   sabeu   més   transports   podeu   afegir-los   per   ampliar  
aquesta   llista.   

➔ Quin   dels   transports   de   la   vostra   llista   és   més   beneficiós  
per   al   nostre   planeta?  

➔ Problema:    Si   hi   ha   5   mestres   de   fora   de   Vilafranca   que  
van   a   treballar   a   l’escola   cadascú   en   el   seu   cotxe,   què  
poden   fer   per   reduir   la   contaminació?  

 
★ Ara   us   proposem   que   agafeu   un   full   i   intenteu   dibuixar   el   mitjà  

de   transport   que   més   us   agradi   fent   ús    només    de   formes  
geomètriques   com   quadrats,   triangles,   rectangles,...  

 
Posteriorment   contesteu   les   següents   preguntes:   
➔ Quines   figures   geomètriques   (   triangles,   quadrats…)   heu  

fet   servir?  
➔ Quantes   de   cada?  

Coneixement   del  
Medi   Natural   i   Social  

 
★ El   desgel   dels   pols   farà   augmentar   el   nivell   de   les   aigües   dels  

mars   i   oceans?   Per   respondre   aquesta   pregunta,   feu   els  
següents    experiments    a   casa   i   observeu   què   passa   amb   el  
nivell   de   l’aigua   a   l’experiment   A   i   al   B.   Feu   un   recull   de  
fotografies/dibuixos   i   acompanyeu-los   d’una   frase   que   expliqui  
el   que   passa   a   cada   pol.   
➔ Experiment   A  

•   Agafeu   un   recipient   i   ompliu-lo   d’aigua   fins   a   la   meitat.  
•   Introduïu-hi   tres   glaçons.   
•   Feu   un   senyal   per   saber   quin   és   el   nivell   de   l’aigua.   
•   Deixeu   que   el   gel   es   desfaci   totalment.  

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/que-es-el-canvi-climatic/video/5833242/
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➔ Experiment   B  

•   Agafeu   un   recipient   i   ompliu-lo   d’aigua   fins   a   la   meitat.   
•   Introduïu-hi   una   tapa   de   carmanyola   que   suri.  
•   Poseu   tres   glaçons   sobre   la   tapa.   
•   Feu   un   senyal   per   saber   quin   és   el   nivell   de   l’aigua.   
•   Deixeu   que   el   gel   es   desfaci   totalment.  

 
 
★ Alguns   consells   que   heu   de   tenir   en   compte:   “Les   tres   RRR”.  

Sabeu   quines   són?  
 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE  
➔ https://www.youtube.com/watch?v=r8OAoxUCbco  

 
  

            Reduir   +   Reciclar   +   Reutilitzar!  
 
         Recordeu   que   és   molt   important:  
  
➔ El   respecte   vers   la   natura   i   gaudi   de   la   seva   bellesa.  
➔ La   preocupació   i   estima   pel   medi   ambient   local.  
➔ La   consciència   dels   riscos   mediambientals   bàsics.   

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE
https://www.youtube.com/watch?v=r8OAoxUCbco
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Plàstica  
 
 

 
★ Creeu    un   personatge   amb    materials   reciclats    o   bé   fent  

servir   objectes   que   tingueu   per   casa.   El   tamany   és   lliure.   És  
molt   important   que   sigui   divertit! 

 

Música  
 
 

 
★ Cançó    No   ens   desdibuixeu :  
        https://youtu.be/z5csyfS5B_o  

A  la  següent  entrada  del  web  teniu  informació  sobre  aquesta           
cançó   i   el   projecte   al   qual   pertany:  
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-des 
dibuixeu/  

 
★ Percussió    Marxa   Radetzky    de   Johann   Strauss:  

http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/general/tothom-percussio- 
marxa-radetzky-de-johann-strauss  

 
 

https://youtu.be/z5csyfS5B_o
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-desdibuixeu/
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-desdibuixeu/
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/general/tothom-percussio-marxa-radetzky-de-johann-strauss
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/general/tothom-percussio-marxa-radetzky-de-johann-strauss
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★ Emocionari   musical:  
Adjunt  en  aquest  correu  trobareu  un pdf  amb  instruccions  per           
elaborar   un   emocionari   musical.  
 

★ Sidoku:  
 

 
Per  tal  de  poder  resoldre  aquest  passatemps  musical  haureu          
d’aconseguir  que  a  cada  requadre,  línia  horitzontal  i  línia          
vertical   hi   hagi   les   7   notes   musicals   sense   repetir-ne   cap.  
Podeu   dibuixar-lo   en   un   full   de   llibreta   per   a   resoldre’l.  
 

Educació   Física  
 
 

 
★ Bon   dia   estimat/da   “ naturauta” .     La   vostra   missió    és   salvar   el  

màxim   nombre    d’espècies    possibles.    Per   això   se   us   demana  
el   següent:  

 
➔ Poseu   5   rotllos   de   paper   de   water,   sabates…   el   que   es  

vulgui.    Aquests   han   d’estar   separats   per   una   distància   d’1  
metre,   o   de   la   mida   d'una   rajola   de   casa.    Es   tracta   de  
salvar   les   següents   espècies:   granota,   cangur,   serp,   cranc,  
peix,   formiga,   lleó/na,   flamenc   (1   sol   peu).  

 
➔ Què   heu   de   fer?  

A   la   sortida   heu   de   fer   l’animal   en   qüestió   fent   la   ziga   zaga  
pel   circuit   (1r   animal   granota).   Torneu   corrent   fent   la   ziga  
zaga,   ara   toca   el   segon   animal   (cangur),   i   torneu   amb   ziga  
zaga   i   així   fins   que   hagueu   fet   tots   els   animals.  
Després   d’haver   descansat   serà   l’adult   qui   dirà   el   nom   de  
l’animal   a   l’atzar.  
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★ Escolteu   la   música   de   relaxació   fins   que   s’acabi.    S’ha   de  

clicar   la   nena.    Sortirà   la   mateixa   nena   però   amb   el   dibuix  
ampliat.    Cliqueu   i   ja   sortirà   la   cançó.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=oEkQfrjbo7E&vl=es  

 

▶   3:20  

 

 
 

 
 
 
 

Per   l’abril,  

Si   cada   gota   val   mil,  

Cada   rosa   en   val   deu   mil  

I   cada   llibre   cent   mil.  

Amb   pluja,   roses   i   llibres  

Celebrem   la   festa   gran,  

Que   ningú   es   quedi   fora,  

Ni   els   d’ara   ni   els   que   vindran...  

  

MIQUEL   MARTÍ   I   POL.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oEkQfrjbo7E&vl=es
https://www.youtube.com/watch?v=oEkQfrjbo7E&vl=es
https://www.youtube.com/watch?v=oEkQfrjbo7E&vl=es
https://www.youtube.com/watch?v=oEkQfrjbo7E&vl=es
https://www.youtube.com/watch?v=oEkQfrjbo7E&vl=es
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Vols   saber   la   resposta   de   la   setmana   passada?   Era…    LA   XOCOLATA!  
 
 
L’enigma   d’aquesta   setmana   és:   
 

M’agrada   dur   entrepans,  
fruita,   galetes   i  

“merendola”.  
QUI   SÓC?   

 
 
 

 
 
 
 

Juguem   a   bitlles?    Us   proposem   que   amb   6   ampolles   reutilitzables   i   una   pilota,   munteu   el  
joc   de   les   bitlles!   Us   animeu?  
A   continuació   teniu   un   link   per   si   les   voleu   fer   vosaltres   mateixos:  
http://laformigalila.blogspot.com/2014/06/juguem-bitlles.html  
Si   no   teniu   aquest   material   busqueu   a   casa   i   penseu   amb   quins   altres   objectes   es   pot   fer   el  
joc   (mitjons,   gots   de   plàstic…)  
 
 
 

 
 

http://laformigalila.blogspot.com/2014/06/juguem-bitlles.html
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RECORDATORI!   
 

ÀREA   D’APRENENTATGE   CORREU   ELECTRÒNIC   MESTR@  

Llengua   Catalana,  
Matemàtiques,   Coneixement   del  
Medi   ,   Plàstica  

Regina   Piñol:    rpinol@escolamasiperera.cat  
Faust   Sanchez:    fsanchez@escolamasiperera.cat   

Llengua   Castellana   Salva   Meló:    smelo@escolamasiperera.cat  

Anglès   Ruth   Ferrando:    rferrando@escolamasiperera.cat  

Música   Maria   Dalmau:    musica@escolamasiperera.cat  

Educació   Física   Jordi   Romeu:    jromeu@escolamasiperera.cat  

Educació   Especial   Andrea   Gómez: agomez@escolamasiperera.cat  

 
Us   recordem   que   el   correu   electrònic   es   farà   servir   en   cas   de   dubtes,   consultes...al  
mestr@   corresponent.   
 

mailto:fsanchez@escolamasiperera.cat
mailto:smelo@escolamasiperera.cat
mailto:rferrando@escolamasiperera.cat
mailto:musica@escolamasiperera.cat

