
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 
13 d’abril 

Dimarts 
14 d’abril 

Dimecres 
15 d’abril 

Dijous 
16 d’abril 

Divendres 
17 d’abril 

(dia de retorn de les 
activitats) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Escriu en un full el 
teu nom i la data. 

- Fes una llista amb 
els noms dels 
nens i nenes de la 
classe. A veure si 
els recordes tots!!! 

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

- Escriu en un full el 
teu nom i la data. 

- Escriu els números 
del 1  al 29. 

- Fes aquestes 
operacions: 

7+4=         8-4= 
8+4=        10-5= 
20+5=       6-2= 
13+3=      12-2= 
 
Fes una foto del teu 
treball i envia-la a l'email 
de la teva classe. 

MÚSICA: Mira el vídeo i 
canta la cançó El silenci 
amb ella de fons.  
 
https://www.youtube.com/
watch?v=3W7TXNHTSw8 
 
(Fes-te un vídeo on 
t’escolti cantar la cançó 
i envia’l a l’email de la 
teva classe amb 
l’assumpte: MÚSICA) 
 
 
 

EL COS HUMÀ 
 
Per començar, creat a tu 
mateix!!! 
En un full, a terra, a la 
taula… Aprofita el que 
tinguis a casa (ampolles, 
cartrons, tetrabriks, 
taps…). 
Posa nom a totes les 
parts del cos que recordis. 
 
Fes una foto del teu 
treball i envia-la a l'email 
de la teva classe. 
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Educació Física: 
Recordeu fer cada dia els 
exercicis físics 
corresponents als vídeos 
que us vaig compartir el 
día 6-4-2020, Día Mundial 
de l’Esport. 
 

Anglès: Canta les 
cançons i juga als jocs 
que tens en l’enllaç. 
Dibuixa’t en un full i escriu 
les parts del cos que 
coneguis en anglès.  
 
https://view.genial.ly/5e87
557d2c0cec0d9d2d12ea/l
earning-experience-challe
nges-my-body 
  
Fes una foto al teu 
dibuix i envia’l al email 
de la teva classe amb 
l’assumpte ANGLÈS i el 
teu nom.  

 
 
Convivència: 
Aquest lleó té molta 
vergonya! Sort que té uns 
amics que l'ajuden i 
l'estimen molt. Et proposo 
que miris aquesta cançó. 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=lYriMzzMsUw 
 
Un cop l'hagis vist fes un 
dels gestos d'un dels 
amics. Pots fer el tigre, el 
cavall, l'hipopotam o el 
gall. Et pots, si tu vols, 
disfressar o pintar la cara. 
Després fes-te una foto i 
i envia-la a l'email  de la 
teva classe amb 
l’assumpte 
CONVIVÈNCIA i el teu 
nom.  
 Quin animal hauràs 
imitat? 
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