
 
 

 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Curs: Primer 
 
Data: 2 de juny 
 
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). Us podeu ajudar amb un               

calendari. 

● 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?          

podríem 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 el següent tema: Els animals. 
 
Organitzeu-vos les tasques per tal de treballar cada dia una miqueta. 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Catalana 

Descripció de l’activitat 

● SI JO FOS... 
Us proposem que penseu un animal que us agradaria ser i després ens expliqueu el               
perquè. Comenceu dient: “Si jo fos…” . 
 
Us deixem un exemple: 

 
 
 

● LLegiu, encercleu i/o identifiqueu l’animal que correspon a la definició: 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Castellana 

Descripció de l’activitat 

 
● Los animales domésticos son aquellos que conviven con el ser humano con            

cierta libertad y están domesticados. Las personas los alimentan y los cuidan.            
Algunos animales domésticos son nuestras mascotas. Es el caso de: los gatos,            
los perros, las tortugas, los conejos, etc. Los animales salvajes, son los que             
viven en completa libertad en las selvas, en las montañas, en los océanos y en               
otros lugares donde no habitan regularmente los humanos. Estos sobreviven por           
sus propios medios cazando, pescando, atrapando sus presas. Algunos animales          
salvajes son: El tigre, el leopardo, el rinoceronte, el gorila, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Clasificad los animales de la imagen según sean salvajes o domésticos: 

 

   
 

Animales salvajes  Animales domésticos  

oso perro 

 
● Leed estos poemas y adivinanzas y adivinad de qué animal están hablando.  

 
 
RESPUESTA:_____________________________________________ 



 
 

 
 
RESPUESTA: __________________________________________________________ 

 
 
RESPUESTA: 
_______________________________________________________________________ 

 
 
RESPUESTA:____________________________________________________________ 

 
 
RESPUESTA:________________________________________________________ 

 
RESPUESTA: __________________________________________________________ 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Anglesa 

Descripció de l’activitat 

● The animals! Write the names of the animals in the columns if they are on the                
farm or at the zoo. Then, choose an animal from each column and draw it.               
(Escriviu els noms dels animals a les columnes si es troben al zoo o a la granja.                 
Després, escolliu un animal de cada columna i dibuixeu-lo.) 

           

          

              

● What animal is it? (Quin animal és?) 



 
 

         

Àrea d'aprenentatge: Matemàtiques 

Descripció de l’activitat 

● Observeu i esbrineu quant val cada animal i resoleu l’operació final. 

 
 

 
 
 

● Observeu la graella. Veureu que hi ha tot d’animals. 



 
 

 
● Ompliu les caselles on hi ha els animals i escriviu quin és. 

 

Àrea d'aprenentatge: Coneixement del Medi  

Descripció de l’activitat 

● Per desgràcia hi ha animals que estan en perill d’extinció. Una espècie està en              
perill d’extinció quan queden tants pocs animals que corren el risc de            
desaparèixer de la Terra.  
Cada vegada són més les espècies que s’uneixen a les llistes d’animals en risc de               
desaparèixer, així com els que s’uneixen a les llistes d’animals extingits. Si voleu,             
consulteu aquest reportatge de l’InfoK. És molt interessant!  

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/en-perill-dextincio/video/4472571/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/en-perill-dextincio/video/4472571/


 
 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/en-perill-dextincio/video/4472571/ 

            

            

              

              

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/en-perill-dextincio/video/4472571/


 
 

              

Àrea d'aprenentatge: Plàstica 

Descripció de l’activitat 

● Creem animals a partir dels materials reciclats que tenim per casa! Nosaltres hem             
escollit les oueres!  Sigueu molt originals! 
 

 

         
 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Música 

Descripció de l’activitat 

 
● El paisatge entra per la finestra. Aquesta setmana us animem a parar atenció             

als sons que entren per les finestres de casa vostra. Seieu davant d’alguna             
finestra de casa i dibuixeu el que hi veieu. A continuació, seieu d’esquena a la               
finestra, tanqueu els ulls, feu silenci, respireu profundament i escolteu amb           
atenció. Segur que sentireu un munt de sons que us ajudaran a arrodonir el vostre               
paisatge. Potser sentiu uns ocellets que no havíeu vist, la música d’uns veïns o un               
gos que borda i també formen part del vostre paisatge encara que no els pugueu               
veure.  
Si us animeu podeu enviar-nos un vídeo ensenyant-nos el vostre paisatge mentre            
imiteu tots aquells sons que us han ajudat a dibuixar-lo.  
 

● Percussió Deteggtive Anderson. Aquesta setmana us proposem la percussió         
Deteggtive Anderson. Recordeu que, si va massa ràpida, a la configuració del            
vídeo (clicant a la rodeta que apareix a la cantonada inferior dreta de la pantalla)               
podeu reduir-ne la velocitat. 
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anders
on-level-1/  
 

● Conte Joy and Heron. Us proposem que mireu el vídeo que trobareu a l'enllaç              
següent en el qual s'explica un conte protagonitzat per dos animals: un gos i una               
garsa reial. En aquesta història no es diu una sola paraula però segur que              
l'entendreu perfectament a través de la seva música. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZQGuVKHtrxc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-1/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-1/
https://www.youtube.com/watch?v=ZQGuVKHtrxc


 
 

Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

Descripció de l’activitat 

● Juga al joc dels animals 
 

Es necessita paper i llapis. Es parteix un o dos folis en 12 trossos diferents: seran les                 
diferents targetes d’animals. Un altre foli s’haurà de partir en 3 parts, i en cada una d’elles                 
s’ha de posar: terrestre, aquàtic, aeri. 
 
L’activitat consisteix en col·locar cada targeta al medi a on habiten els diferents animals              
(terrestre, aquàtic, aeri).  
 
A la sortida es posaran les targetes d’animals i a l’arribada el medi a on habiten (les                 
targetes del medi a on habiten han d’estar separades). 
 
S’ha d’imitar l’animal en qüestió cada vegada que s’agafa la targeta. 
 
Els animals seran els següents: 

 
-Cadernera  
-Elefant  
-Lluç  
-Anaconda 
-Àliga  
-Rajada 
-Tauró tigre  
-Serp  
-Falcó Pelegrí  
-Balena Blava  
-Guepard 
-Còndor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

           



 
 
  

 
 
 

ESCOLTA, QUIN ANIMAL ÉS? 

● Penseu en un animal i el so que fa. Després reproduïu el seu so en veu alta.                 
L’objectiu és que les persones amb qui jugueu (germans, pares …) endevinin de             
quin animal es tracta. Un cop endevinat, podeu fer canvi de rol.  

 
 
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 
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