
RECORDA: l'enviament de les feines és el DIVENDRES   (Recuerda: tienes que enviar las tareas el VIERNES) 

A l’assumpte del correu hauràs de posar el teu nom, cognom i l’assignatura  (per exemple, “Pepito”-Música) i enviar-ho al correu de la 
teva mestra. (En asunto tienes que escribir tu nombre y un apellido y la asignatura (por ejemplo,”Pepito” -Música) y enviarlo al correo de tu 
maestra) 
Els nens de la Dolors (els Gegants, 1A) a 1a@menendezpidal.cat  

Els nens de la Roser (els Bastoners, 1B) a 1b@menendezpidal.cat  

Els nens de l’Ana (els Diables, 1C) a 1c@menendezpidal.cat  

 
¿Què fem aquesta setmana?  

Dilluns 
20 d’abril 

Dimarts 
21  d’abril 

Dimecres 
              22  d’abril 

Dijous 
23  d’abril 

Divendres 
24  d’abril 

(dia de retorn de les 
activitats) 

 
Dijous d'aquesta setmana 
és Sant Jordi.Recordes 
la història? 
 
No la recordes? Doncs 
mira molt bé aquest vídeo 
que t'ajudarà a fer 
memòria!!! 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=72oaUA_KEAo&
w=420&h=315 
 

 
Seguim treballant la 
llegenda de Sant Jordi. 
Jugarem al joc de les 
mentides. 
 
1. EL REI VIVIA EN UN 
CASTELL 
2. SANT JORDI ARRIBA 
MUNTAT EN UN DRAC. 
3. EL DRAC MENJAVA 
VERDURES. 
4.  LA PRINCESA I EL 
DRAC ES FAN AMICS. 
 

 
Avui farem una miqueta 
de matemàtiques. 
 En un full escriu: 

● el nom i la data 
● ordena aquests 

números de gran a 
petit: 

    2-14-19-3-29-15-6-28 
● Fes 

   24+10=         15 - 5 = 
   32+41=          7 - 6 = 
 
 
 

 
SEGUIM AMB LA 
LLEGENDA: 
EN UN FULL ESCRIU: 

● NOM I DATA 
● FES LA LLISTA 

DELS 
PERSONATGES I  
DIBUIXA´LS. 

● SI T'ANIMES FES 
FRASES. 

 
Fes una foto del teu 
treball i envia-la a 
l´email de la teva classe. 

 
HOY TOCA 
CASTELLANO.  
LEE ESTE POEMA.  
NO TE OLVIDES DE LOS 
DIBUJOS!!!!!  
TAMBIÉN TE LO 
PUEDES APRENDER.  
 
(si necesitas ayuda para 
leer pide ayuda a los 
papis o a los hermanos)  
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Després gravat en vídeo 
explicant la llegenda. 
Perquè no demanes al 
pare, la mare o algún 
germà  que representi la 
història amb tu? Un 
trosset, tu pots fer de drac 
o de princesa… 
 
Fes-te un vídeo on 
t’escolti explicar la 
llegenda i envia’l a 
l’email de la teva classe. 
 
 
 
MÚSICA:  
escolta i canta la cançó de 
Sant Jordi:  
 
https://www.youtube.com/
watch?v=-4wkoJ_ekBE  
 
 
(Fes-te un vídeo on 
t’escolti cantar alguna 
estrofa de la cançó, no 
hi cal tota, i envia’l a 
l’email de la teva classe 
amb l’assumpte: 
MÚSICA) 
 
 
 

(si necessites ajuda per 
llegir demana ajuda als 
papis o germans).  
 
En un full escriu. 

● nom i data 
● el número de cada 

frase. 
● al costat V/F si la 

frase és veritat o 
mentida. 

 
Fes una foto del teu 
treball i envia-la a 
l´email de la teva classe. 
 
  
 
EDUCACIÓ FÍSICA:  
 
Com ja sabeu nens 
aquesta setmana es 
celebra Sant Jordi i la 
història està basada en un 
cavaller i un drac.  
 
Llavors aquesta setmana 
per a la classe d’Educació 
Física anem a practicar el 
ioga. Mitjançant aquesta 
disciplina anem a posar 
en pràctica la figura del 
“Guerrer i el 
superguerrer”. 

 
Agafa un got i posa-hi 10 
objectes petits (taps de 
plàstic, boletes de paper, 
cigrons, mongetes...). Ara 
ja tens el número 10, UNA 
DESENA. 

  
Com ho faries per tenir el 
número 11? Aquí ho tens! 

UNA DESENA I UNA 
UNITAT (10+1) 
Com faries el 13, 15,18 i 
19?  
• Primer representa els 
números utilitzant els 
objectes i el got.  
• Després escriu el 
número en un paper.  
 
Fes una foto del teu 
treball i envia-la a l'email 
de la teva classe. 

 
ANGLÈS: 
Canta, juga i mou el cos! 
En el següent enllaç tens 
les activitats.  
https://view.genial.ly/5e9
85e8b6326780e1de9ed5
a/learning-experience-ch
allenges-my-body-2 
 
 
 
Grava’t dient el que pots 
fer amb el teu cos, tens 
l’exemple del video de la 
mestra. Envia el video al 
email de la teva classe 
amb l’assumpte 
ENGLISH i el teu nom.  

 
Fes-te un video llegint el 
poema  o si t’atreveixes 
de memòria i envia’l a 
l'email de la teva classe. 
 
PLÀSTICA: 
 
Deixa anar la teva 
imaginació. Has d'inventar 
amb el  material que 
tinguis a casa un drac o 
una rosa. Et deixem uns 
exemples! 
 
https://www.pinterest.es/pi
n/326299935476895603/ 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=_pw91T7XBSQ 
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En aquest enllaç podreu 
observar com es fa. 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=YnoSmgwhs
Yk 

 
L’activitat que heu de fer 
és  ben senzilla, 
consisteix en fer-se una 
fotografia fent la figura 
del guerrer i del 
superguerrer i enviar-la 
a l’e-mail  de la teva 
classe. 
 
I recordeu seguir fent 
exercici a través dels 
vídeos de youtube que hi 
vos vaig passar. Cal 
recordar que és molt 
important fer exercici i 
jugar per millorar la nostra 
salut.  
 

Fes una foto del teu 
treball i envia-la a l'email 
de la teva classe. 
 
CONVIVÈNCIA: 
AQUEST COVID-19 ENS 
ESTÀ FENT TREMOLAR A 
TOTS! TOTHOM TÉ POR, 
PERÒ NOSALTRES, IGUAL 
QUE SANT JORDI O LA 
PRINCESA SOM UNS 
VALENTS I UNES 
VALENTES. 

TINC UNA PROPOSTA PER 
A FER PASSAR AQUESTA 
POR. VOLS SENTIR-LA? 
OBRE AQUEST ENLLAÇ! 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=vG0kyJfeXfc 

 ARA EM DIRÀS QUE ET 
FA VERGONYA, COM EL 
LLEÓ DE LA SETMANA 
PASSADA! VINGA SIGUES 
VALENT I ENDAVANT! 
 
Després fes-te una foto 
ballant  i envia-la a 
l'email  de la teva classe 
amb l’assumpte 
CONVIVÈNCIA i el teu 
nom.  
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