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1. Pots seguir treballant les lectures i comprensions que et 
vam proposar la setmana passada del TOM I LA LAIA.  
 

http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.html  
 

2. Al llarg d’aquests dies a casa segur que heu viscut          
moments que us han fet riure. Explica’ns l’anècdota! tot         
escrivint: Què va passar?, A qui?, Qui hi havia?... en un full            
a part o a la llibreta vermella de català. Pots acompanyar           
el text d’un dibuix.  

Llengua Castellana 1- Inventa’t un cartell publicitari. Imagina’t que vols vendre una          
cosa que tens a casa, pensa com ho podries anunciar en un cartell             
i fes-lo en un full, una cartolina, … . Pensa que l’anunci ha de ser               
atractiu i que ha de cridar l’atenció amb un bon i bonic dibuix, 
posa-hi alguna (o algunes) frase curta i fàcil de recordar i que faci             
agafar ganes de comprar-ho. 
 
2- Copia la poesia que hi ha a continuació en un full i fes-ne un               
dibuix. Preparar-la per poder-la recitar. Al darrera del full explica:          
quantes estrofes hi ha, quants versos, les rimes que hi trobes, les            
paraules que no coneixies (pregunta-les a algú o busca-les al          
diccionari) i la teva opinió personal. 

   

LA PRIMAVERA 
 

La primavera ha venido,  
nadie sabe cómo ha sido.  
Ha despertado la rama,  
el almendro ha florecido.  
En el campo se escuchaba  
el “gri-gri” del grillo.  
La primavera ha venido  
nadie sabe cómo ha sido. 
 
                           Antonio Machado 
 

 

http://www.edu365.cat/primaria/contes/contesweb/index.html


 

3. També pots continuar llegint contes. D’alguns dels que         
llegeixes en pots fer un dibuix amb una frases o un petit resum i              
explicar el que t’ha semblat i si el recomanaries a algú. 
 
 

Llengua anglesa 1.Seguirem practicant numbers i alphabet.  
 
2.Podeu seguir la Weather Chart una setmana més, ja que estem 
tenint canvis de temps i així podeu practicar també els 
feelings/emotions.  
 
3.Inventeu-vos una conversation com les que practicaven a la 
classe, ho podeu fer amb els pares o germans, i escriviu-la en un 
full. 
 
Bye bye, butterfly! 
 
#Istayhome 

Matemàtiques 
 

Aquesta setmana et proposem: 
 

1. Escriure amb lletres els següents nombres: 
 

2.318 , 457, 16.403, 9.999 
 

2. Resol els problemes següents:  
 

- En un autobús van 30 persones. A la primera parada pugen 
5 persones i a la segona baixen 13 persones. Quantes 
persones continuen en l'autobús? 

 
- El Rubén va plantar 23 tarongers i 37 pomers. Amb la 

pluja, se li fan malbé 15 arbres fruiters. Quants arbres 
fruiters li queden?  

 

Coneixement del 
Medi Natural i Social 
 

1. Recordes la cançó de l’esquelet que hem treballat a la 
classe? Pots seguir escoltant-la i, fins i tot, llençar-te a 
ballar com si fossis un esquelet. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yUk9C39fAjM 
 

2. Si entres al següent enllaç trobaràs tot un seguit         
d’informació sobre el cos humà. Hi ha més informació         
sobre els òrgans i els músculs, però també sobre els òrgans           
i els diferents sistemes del cos. T’animem a investigar una          

https://www.youtube.com/watch?v=yUk9C39fAjM


 

mica més sobre el teu interior! 
 

http://ntic.educacion.es/w3///eos/MaterialesEducativos/mem20
07/nuestro_cuerpo_clic/interactiva/index.html  
 

3. En una cartolina o full pots crear el teu propi esquelet. Per 
fer-ho utilitza colors, retoladors, pintura o fins i tot palets 
o altres materials reciclables que trobis per casa. Pots 
revisar els fulls de la carpeta per recordar els ossos. Un cop 
tinguis els ossos al full indica el seu nom. 

Plàstica 
 
 
 
 

Preparem el joc : “ Si l´encerto, 
guanyo” 
Aquesta setmana et proposem    
fer una activitat que et servirà de       
joc alhora.  
Agafa una caixa qualsevol i talla 4       
obertures de diferents mides tal i      
com es veu en la imatge. Has de        
tenir en compte que hi ha de       
poder passar una pilota petita.     
Aquestes obertures seran com a     
portes d'entrada. Pinta els marcs     
de les portes i posa els números       
a dalt. També pots decorar la      
caixa al teu gust. 

Música 
 
 

1. Cançó No ens desdibuixeu: 
https://youtu.be/z5csyfS5B_o 
 
A la següent entrada del web tens informació sobre aquesta          
cançó i el projecte al qual pertany: 
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/infantil/tothom-no-ens-des
dibuixeu/ 
 

2. Percussió Marxa Radetzky de Johann Strauss: 
http://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/general/tothom-percussio-
marxa-radetzky-de-johann-strauss 
 

3. Emocionari musical: 
Adjunt en aquest correu trobaràs un pdf amb instruccions per          
elaborar un emocionari musical. 
 
 
 
 
 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/nuestro_cuerpo_clic/interactiva/index.html
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4. Sidoku: 

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

Educació Física 
 
 

1. Es treballarà resistència i equilibri 
 
Els exercicis consten d’1 minut de treball i 30 segons de descans.            
L’infant ha de realitzar els exercicis acompanyat d’un adult que li           
ha de mirar el temps. 

 
1) Talons toquen el cul. 
 
2) Es posa un pal d’escombra a terra(dos rotllos de paper de vàter             
fan de suport).  El pal ha de quedar una mica enlairat. 
Es tracta que s’ha de fer salts d’un costat a l’altre durant 1 minut. 
 
3) S’ha de traginar objectes que pesin poc (rotllos de paper,           
llibretes, agendes…) d’un lloc a l’altre (separats entre 2 i 3 metres            
i només un objecte a la vegada). 
El viatge sense objecte s’ha de fer reptant (com una serp), i el de              
tornada (objecte) en cuclilles. 
 
 



 

 
 
  

Descans de 2 minuts.  Fer el circuit 2 vegades. 
 
  

 
 

2. Equilibris ioga: 
T’has d’intentar aguantar 30 segons, amb cada peu, amb         
aquestes 3 posicions: 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ja que ha arribat la primavera, copia i memoritza aquesta poesia. Pots fer-ho a la teva                

llibreta de poesia (verda) o en un full.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 
Les possibles solucions a l’enigma de la setmana passada és: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Aprofitant el teu treball de plàstica, joc SI L’ENCERTO, 

GUANYO, per jugar sol o amb tota la família.  

 

Material necessari: 

- Pilota petita. 

- Caixa amb obertures. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

RECORDATORI!  

 

ÀREA D’APRENENTATGE CORREU ELECTRÒNIC MESTR@ 

Llengua Catalana, Matemàtiques, 
Coneixement del Medi , Plàstica 

Naiara Arcos: 
narcos@escolamasiperera.cat 
 
Anna Sendra: 
asendra@escolamasiperera.cat  

Llengua Castellana Montserrat: 
msenabre@escolamasiperers.cat 

Anglès Meritxell: 
mmarti@escolamasiperera.cat  

Música Maria: 
musica@escolamasiperera.cat 

Educació Física Jordi: 
jromeu@escolamasiperera.cat 

 

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

corresponent.  
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