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TASQUES DIÀRIES PER LA SETMANA DEL 25  al 29  DE MAIG. 

 1r PRIMÀRIA 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
Temps 
d’escola 

LLENGUA CATALANA 
 

Avui et proposem fer aquesta 
tasca sobre la descripció: 

https://es.liveworksheets.com
/gd162356yo 

“ACTIVITAT A RETORNAR” 

Aquesta activitat es pot fer de      
forma interactiva a dispositius    
mòbils i ordinadors. Si no us      
funcionés correctament i no hi     
poguéssiu escriure a sobre,    
contesteu les preguntes en un     
full a part. 
 
I tot seguit, l’activitat següent     
de repàs de la c/qu: 
https://es.liveworksheets.com
/ve275694jp 
Aquesta activitat es pot fer de      
forma interactiva a dispositius    
mòbils i ordinadors. Si no us      
funcionés correctament i no hi     
poguéssiu escriure a sobre,    
contesteu les preguntes en un     
full a part. 

MATEMÀTIQUES 
Copia amb atenció la 
Família del 50 i fixa’t en 
com s’escriuen els 
nombres: 
 

 
A continuació, fes   
aquests fulls de sèries: 
https://es.liveworksheets
.com/fi375141bg 
Aquesta activitat es pot    
fer de forma interactiva a     
dispositius mòbils i   
ordinadors. Si no us    
funcionés correctament i   
no hi poguéssiu escriure    

CONEIXEMENT DEL MEDI 
 
Fes les següents activitats 
sobre els aliments: 
https://drive.google.com/fil
e/d/1VdJTnAl6znI5ukqLw1L
gWOajWVHQTEFc/view?usp
=sharing 
 
 
https://es.liveworksheet
s.com/id/cy300051pi 
 
https://es.liveworksheet
s.com/id/ku164027li 
 
https://es.liveworksheet
s.com/id/ik216443rm 
Aquestes tres últimes   
activitats es poden fer de     
forma interactiva a   
dispositius mòbils i   
ordinadors. Si no us    
funcionés correctament i no    
hi poguéssiu escriure a    
sobre, contesteu les   
preguntes en un full a part. 
 

CASTELLÀ 
 
Ve el siguiente video y luego 
haz la actividad:  
 
https://www.youtube.com/
watch?v=aeOkAL6v6lg&t=62
s 
 
https://es.liveworksheets.co
m/bn190861mq 
“ACTIVITAT A RETORNAR” 

Aquesta activitat es pot fer     
de forma interactiva a    
dispositius mòbils i   
ordinadors. Si no us    
funcionés correctament i no    
hi poguéssiu escriure a    
sobre, contesteu les   
preguntes en un full a part. 
 
Avui acaba també amb una 
activitat de cossos 
geomètrics:  
https://es.liveworksheet
s.com/kf428644fj 
 

MÚSICA 

JOC DE LES ESTÀTUES 

Accedeix al vídeo: Aquí 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=6CZxsiaa2TE&feature=y
outu.be 

Juguem amb el SO i el SILENCI. 

El joc consisteix en ballar de 
forma lliure quan estigui 
sonant la música. 

Quan aquesta deixi de sonar, 
us heu de quedar quiets, com 
si fóssiu estàtues. 

Quan torni a sonar la música, 
tornareu a posar-vos a ballar. 

Aquest vídeo l'he fet amb la 
cançó Rock&Roll de "Els 
Catarres". 

Let's dance! 
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Per últim, fes aquesta activitat     
sobre els noms (substantius) i     
els adjectius: 
https://es.liveworksheets.com
/gu267207xx 
Aquesta activitat es pot fer de      
forma interactiva a dispositius    
mòbils i ordinadors. Si no us      
funcionés correctament i no hi     
poguéssiu escriure a sobre,    
contesteu les preguntes en un     
full a part. 

a sobre, contesteu les    
preguntes en un full a     
part. 
 
Per acabar, fer una    
activitat de figures   
geomètriques: 
 
https://es.liveworksh
eets.com/bk164480c
e 
Aquesta activitat es pot    
fer de forma interactiva a     
dispositius mòbils i   
ordinadors. Si no us    
funcionés correctament i   
no hi poguéssiu escriure    
a sobre, contesteu les    
preguntes en un full a     
part. 
 
 

 Aquesta activitat es pot fer     
de forma interactiva a    
dispositius mòbils i   
ordinadors. Si no us    
funcionés correctament i no    
hi poguéssiu escriure a    
sobre, contesteu les   
preguntes en un full a part 

 

Cantarem la cançó:  

DE DINTRE D´UNA POMA 

En el següent vídeo podreu     

escoltar la cançó i veure la      

lletra. Aquí 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=_o38fzTbVI8&feature=e
mb_logo 

 

 
ANGLÈS 
 

.Let´s play with fruits, 
veggies and more 

Primer visualitzarem un 
video  

https://youtu.be/frN3nvhIHU
k 

 balleu sempre que 
vulgueu!! 
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Ara practiquem i juguem 

https://es.liveworksheets.co
m/xn370761pz 

 
 

TASCA A RETORNAR 
 
 
melaniem@torrojaimiret.c
om 
 
 

 
 

 
Avui acaba  amb una activitat 
de geometria per repassar: 
 
 
https://es.liveworksheets.
com/mv136385hv 
 
Aquesta activitat es pot fer de      
forma interactiva a dispositius    
mòbils i ordinadors. Si no us      
funcionés correctament i no hi     
poguéssiu escriure a sobre,    
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contesteu les preguntes en un     
full a part 
 
Per últim reflexiona i 
contesta les preguntes de 
l’autoavaluació que trobaràs 
al final. (Annex) 

Activitats de 
reforç (SEP, 
EE…) 

Activitats de reforç per assolir estratègies de lectura i escriptura: 
-Confegir paraules amb lletres i/o síl.labes. 
-Omplir buits de paraules conegudes. 
-Fer llistats de paraules per temes (animals, vehicles, aliments…) 
-Veure quantes vegades es repeteix una paraula en un text o columna i apuntar el número. 
-Triar una paraula adequada per completar una frase. 
-Relacionar imatges amb les frases corresponents. 
 
Enllaços interessants: 
-Entrena’t per llegir 
https://clic.xtec.cat/projects/100paraules/jclic.js/index.html 
-M’endevines? 
-El món per un forat 
-Poesia 

Cada dia Llegir contes, revistes còmics o el que tingueu a l’abast. 

Quadern de Sumes. Cada dia fer un full: https://drive.google.com/open?id=1MwtYUB8AwNu7oLkNFZzwMuWtzvSFr13f 

Podeu dedicar una estona a fer una mica d’activitat física. Aquesta setmana us portem una nova mini rutina de cardio perquè pugueu incloure més 

variacions a les opcions inicials presentades a la rutina de la setmana passada. Així que vinga, continuem ben actius en l’alliberament d’energia, jeje! 

   https://youtu.be/R15mbKjJyt4  

Com en el cas anterior, tots els exercicis es poden adaptar fàcilment a les vostres circumstàncies per tal de compartir de manera casolana i senzilla una 

estoneta d’entrenament amb els vostres fills/es.  

Com ho fem també  ja des de setmanes passades, anem mantenint algunes propostes anteriors per si alguns/es de vosaltres les seguiu i voleu continuar 

realitzant-les. Com sempre, podeu escollir el que més us agradi… 

1.  http://www.canalreustv.cat/noticies/exercicis-fer-casa-amb-els-fills 

2. https://youtu.be/0jLhuKs_t5g 

3.  https://www.youtube.com/watch?v=NRsNs1oic1s 

4. https://youtu.be/MI1S5rM0ou0?list=PLFNXdbo8MDoa1YXVmZ0Nmy9h4qVOugNy4 

5. https://youtu.be/izNdgmhYFTQ 
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6. https://youtu.be/z0bcBtLZgHQ 

 

Temps en 
família 

Aquest és el temps per estar amb els nostres, aprofitem-ho. Decidiu activitats per fer en família: cuinar, ballar , jugar a 
jocs de taula, fer esport plegats, sortir a la finestra o al balcó a aplaudir... 

 
El teu temps 

És important que cada dia tots tinguem una estona per nosaltres mateixos, i els nens i nenes també. Pot ser un temps 
per jugar sols, veure la tele,disfressar-se… 

Religió Les persones han creat cadires, cases, coberts, plats, vestits, televisors, ordinadors, telèfons... tot això gràcies al regal de                  
Déu.https://drive.google.com/file/d/1L0A7hv-rBFHKmHuOM_Hp29b7acBwGurQ/view?usp=sharing 

I nosaltres els homes i dones la gaudim, l’admirem, l’utilitzem i la TENIM QUE CUIDAR a la natura.Podries pensar les coses que                      
pots fer tu a casa, a l’escola, al parc...per cuidar la natura: 

·         Fes una llista. 

·         Dibuixa l’acció del que pots fer, en forma de còmic o àlbum... 

Cuidem les 
emocions 

Us proposem visualitzar amb ells aquest curtmetratge sobre la solidaritat i la bona voluntat envers les persones, un vídeo que ens 
ensenya que fer coses pels demés i ajudar als que ho necessiten és gratificant. 
https://www.youtube.com/watch?v=bqobahFw9VM 
 Després de visualitzar-lo és molt interessant que dedique-ho una estona a parlar-ne amb el vostre fill/a i animar-lo a que faci algun dibuix, 
d’aquesta manera li quedarà més integrat el missatge. 
 

Escola de 
pares 

Us proposem visualitzar un vídeo sobre l’actitud positiva que cal tenir a la vida per a afrontar-la correctament. És de l’Victor 
Küppers, un gran formador i conferenciant. 
https://youtu.be/nWecIwtN2ho 

 

RECOMANACIONS PER SEGUIR AQUEST HORARI 

● Temps d’escola. En aquest apartat trobareu recomanacions que us anirem enviant setmanalment. 
● Organitzeu cada dia com a vosaltres us vagi millor 
● De les propostes diàries que us oferim, podeu triar una, dos o totes! 

● Evidentment podeu fer canvi de dia. Si avui et bé de gust fer matemàtiques...Perfecte!! 

● Si algun dia no realitzeu la recomanació...Cap Problema! 
● Quant de temps heu de dedicar? El que s'adapti a les característiques dels vostres fills i filles 

https://youtu.be/z0bcBtLZgHQ
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● Cal fer-ho exactament de la mateixa manera: Nooooo! Segur trobeu mil variacions i segur us surten noves                 

propostes. 

 

● RETORN D'ACTIVITATS 

Per tal de poder fer un seguiment individual dels vostres fills i filles heu de fer el retorn de les tasques setmanals que us demanem. Quedarà                          
especificat a la graella setmanal d'activitats, marcada amb color verd i amb majúscula "ACTIVITAT A RETORNAR". Les activitats s'hauran de                    
retornar totes al mateix correu el divendres. El correu s'haurà d'enviar a la mestra tutora o a la mestra/e especialista:  

● 1rA: geas@torrojaimiret.com 

● 1rB: yolandaf@torrojaimiret.com 

● Anglès: melaniem@torrojaimiret.com 

● Música: nuriamusica@torrojaimiret.com 

● Religió: bear@torrojaimiret.com  

 

 

 

PROPOSTA QUÈ NECESSITES COM ES FA 

Cada dia us proposem fer una àrea i dins         

d’aquesta àrea trobareu diversos exercicis     

fàcils i motivadors. 

 

ANGLÈS 

 

 

 

Necessitareu paper, llapis, goma i colors. 

Tanmateix, necessitareu utilitzar el mòbil, la      

tauleta o un ordinador.r a copiar-les. 

 

Tauleta, ordinador, amb el telèfon ho veureu       

molt petitet. 

Cal que esteu concentrats per no      

equivocar-vos i que us  esforceu-vos a tope! 

 

 

Recordeu enviar la tasca a     

melaniem@torrojaimiret.com 
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RECORDATORI DE TASQUES DE SUPORT DURANT EL CONFINAMENT 

Cicle Inicial: 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-inicial-per-al-periode-de-confinament-18-22-maig/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-inicial-per-al-periode-de-confinament-11-15-maig/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-inicial-per-al-periode-de-confinament-4-8-maig/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-inicial-per-al-periode-de-confinament-27-30-abril/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-inicial-per-al-periode-de-confinament-20-24-abril/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-inicial-per-al-periode-de-confinament-14-17-abril/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-inicial-per-al-periode-de-confinament-30-marc-3-abril/ 

https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-inicial-per-al-periode-de-confinament/ 
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Annex 2:  

AUTOAVALUACIÓ DE LES TASQUES DE LA SETMANA: marca amb una creu la casella que creguis convenient. 

 

   

T’han agradat les tasques 
d’aquesta setmana? 

   

T’han semblat fàcils de fer?  
 

  

Has pogut fer les activitats 
sense ajuda? 

   

Aquestes activitats t’ ajuden 
a recordar tot el que hem 
treballat a l’escola? 

   

Escriu quina activitat t’ha 
agradat més. 

 
 

 

 


