
 
 

 
PROPOSTA TASQUES ESCOLARS - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
Curs: Primer 
 
Data: 9 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: El cos. 
 
Organitzeu-vos les tasques per tal de treballar cada dia una miqueta. 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Catalana 

Descripció de l’activitat 

● Llegiu i completeu aquesta poesia de Joan Amades “El Cos” amb les paraules que              
vosaltres vulgueu. 

 

Si voleu en aquest enllaç podeu escoltar aquesta poesia cantada:          
https://www.youtube.com/watch?v=RFNG5ccI9IQ 

https://www.youtube.com/watch?v=RFNG5ccI9IQ


 
 

● Relacioneu cada element amb els sentits que feu servir (pot ser més d’un). 

 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Castellana 

Descripció de l’activitat 

● Lectura eficaz: 

 



 
 

● Poned los nombres siguientes en las partes del cuerpo que correspondan. Podéis            
utilizar el dibujo que encontraréis a continuación, o bien dibujar vosotros mismos            
el niño/a y añadir los nombres de las partes del cuerpo.          

 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Llengua Anglesa 

Descripció de l’activitat 

● Hello! We have lost some candies but we don’t have the photo of who did it. We                 
have received the description of a monster from someone who saw it. Could you              
draw it? If we work together, we can catch it! (Hola! Ens han desaparegut uns               
caramels però no tenim la foto de qui ho ha fet. Ens ha arribat la descripció d’un                 
monstre d’algú que el va veure. El podries dibuixar? Si treballem junts, el podrem              
agafar!). 

     

          



 
 

Àrea d'aprenentatge: Matemàtiques 

Descripció de l’activitat 

● Resoleu el següent problema. Recordeu que a la setmana de les plantes ja el vau               
treballar. Si creieu oportú podeu fer una ullada al document. Recordeu els tres             
passos que treballem a la classe. Què tinc, què passa i el resultat final. 

→ Si tinc 10 mitjons i me’n regalen 2 parells més, és a dir, quatre en total, quants en                   
tindré? 

           

1. _________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________ 
● Operació. 

 

          

Resultat final:____________________________________________________ 

 

 

 



 
 

● Recordeu com vam treballar les direccions i el recorregut a classe? A l’escola vau              
treballar una fletxa, una clau i un arbre. Amb les direccions que teniu marcades              
amb les fletxes feu un dibuix lliure. Recordeu que es pot anar cap amunt, avall,               
cap a la dreta, l'esquerra i en diagonal. A la primera graella teniu un exemple.               

 

             

● Ara us toca a vosaltres.  

              

 



 
 

Àrea d'aprenentatge: Coneixement del Medi  

Descripció de l’activitat 

● Recordem els hàbits saludables! 
 

Per tenir cura del nostre cos hem de vetllar per una bona alimentació tal i com ens                 
diu sempre el Capità Vitamines. Observeu la piràmide d’alimentació que teniu a            
sota. Hi ha aliments que es recomana menjar més cops a la setmana que no               
d’altres. Els que estan a dalt de tot, ens diu que s’han de menjar poc. Els aliments                 
que estan a sota es poden menjar cada dia. També és molt important beure molta               
aigua i fer esport. 

                 
Aquests són alguns dels hàbits saludables que sempre heu de tenir presents i 
practicar: 

 



 
 

         

        

          
Ara, mireu les següents imatges i digueu quin és un hàbit saludable, si “A” o “B”. 

      



 
 

      

      

       
 



 
 

      
Per ampliar coneixements sobre el tema, visualitzeu el vídeo de l’Infok que ens parla              
sobre algún hàbit que no és gaire saludable i que malauradament moltes persones             
practiquem. És molt interessant! 
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/abans-de-dormir-no/video/5525675/ 
 

Àrea d'aprenentatge: Plàstica 

Descripció de l’activitat 

● La roba i la vestimenta ha anat evolucionant al llarg del temps. Creieu que les               
persones sempre ens hem vestit de la mateixa manera i amb els mateixos             
dissenys?  

 
Com creieu que serà la roba del futur? Parleu-ho amb la vostra família i penseu               
com podria ser la roba d’aquí uns anys. Us proposem que feu un dibuix amb la                
roba que porteu actualment i un altre amb la roba que portareu al futur. Feu volar                
la imaginació i transformeu-vos en dissenyadors i dissenyadores. 

 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/abans-de-dormir-no/video/5525675/


 
 

Àrea d'aprenentatge: Música 

Descripció de l’activitat 

● Cançó Mocs, Xiula. Més sovint del que voldríem, els mocs formen part del nostre              
cos. Escolteu, balleu i divertiu-vos amb aquesta cançó que parla dels mocs i de com               
en són, d’empipadors! 
https://youtu.be/AvcKKZW5lP8 
 

● Percussió Deteggtive Anderson, nivell 3. Aquesta setmana us proposem la          
percussió dels ous, però un nivell que n’augmenta la dificultat. I ja que som a la                
setmana del cos humà, aquesta vegada només podeu fer servir el vostre cos per a               
fer els sons (amb la veu i amb percussió corporal). 
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-
level-3/ 
 

● Periodista musical. Sabeu quines són les cançons preferides dels membres de la            
vostra família? Doncs en aquesta tasca us haureu de convertir en periodistes            
musicals i investigar-ho. Un cop en sabeu el títol i el grup, estaria molt bé que les                 
poguéssiu escoltar junts i comentar-les! Us deixo un exemple de graella que podeu             
fer servir per anar recollint la informació. Som-hi, periodistes! 

 

 LES CANÇONS PREFERIDES DE LA MEVA FAMÍLIA 

 TÍTOL ARTISTA O 
GRUP 

PER QUÈ 
T’AGRADA 

TANT? 

LA PODEM 
ESCOLTAR 

JUNTS? 

Nom familiar 1     

Nom familiar 2     

Nom familiar 3     

 

Àrea d'aprenentatge: Educació Física 

Descripció de l’activitat 

Avui treballarem els sentits (tots menys el gust) a través de diferents activitats. 
1. Vista: Es tracta de tirar un objecte tou (saquet, bola de paper…). Una vegada s’ha               

tirat, s’han de calcular el nombre de passes que s’han de fer per agafar l’objecte.               
Es diu el número que el nen/a creu, i després es comprova fent les passes. Les                
passes han de ser igual de llargues. Es tracta de fer l’activitat diferents vegades              
per veure el marge d’error. 

https://youtu.be/AvcKKZW5lP8
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-3/
https://agora.xtec.cat/ceip-masiperera/musica/tothom-percussio-deteggtive-anderson-level-3/


 
 

2. Tacte: s’han de posar objectes o joguines de diferents textures (l’infant ha de tenir              
els ulls embenats i a partir del tacte ha d’endevinar quin objecte és). 

3. Oïda: dues opcions. a) Sortir al balcó de casa i s’han d’identificar sons, amb els               
ulls embenats; b) L’adult fa un soroll i el nen/a amb els ulls embenats ha de trobar                 
d’on ve el soroll. L’adult pot fer el soroll diferents vegades, i el joc s’acaba quan                
l’infant toca a l’adult. 

4. Olfacte: es busquen alguns objectes, joguines o aliments. A partir de l’olor que fan              
s’ha d’endevinar què és. El nen/a té els ulls embenats. Una altra opció és quan es                
surt de casa, es pot anar a la plaça i distingir diferents olors (arbres, flors…). 

 

  
  
 Autor: Anònim. 
 

 



 
 
 

   

                             
 

 

 

 

CURSA DE BOLIS 

 
Voleu fer una cursa amb els bolígrafs? Primer haureu de traçar un circuit, recte o amb                
corbes, el que vulgueu. Marqueu una línia de sortida i una d’arribada i ja estareu a punt per                  
començar. Consell! Agafeu bolis de diferent color perquè es vegi clar el camí de cadascú. 

Com s’avança? Doncs molt senzill, posant el boli a la sortida i amb un dit a l’extrem                 
l’empenyeu perquè llisqui. Després marqueu amb una creu o un puntet el lloc fins on ha                
arribat i, per tant, d’on tornarem a començar la següent ronda. Ara és el torn del contrincant i                  
així fins que algun dels jugadors/es arribi a la línia d’arribada. 

 

 



 
 
 
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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