Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Torroja i Miret
43480 VILA-SECA (Tarragona)

TASQUES DIÀRIES PER LA SETMANA DEL 15 al 19 DE JUNY.

1r PRIMÀRIA
DILLUNS
Temps
d’escola

CATALÀ
Avui et proposem per
començar aquesta setmana
una bonica comprensió
lectora. Llegeix-la molt
atentament perquè les
respostes les has de pensar.

DIMARTS

CASTELLÀ

Còpia la família del 90 en
un full i fixa’t i com
s’escriuen els números:

Avui us proposem un joc
molt divertit! Un Escape
Game en el què sereu uns
intrèpids aventurers que
haureu de fer unes
missions!!!

Hoy
os
proponemos
escuchar un cuento para
explicar a los niños la
integración e inclusión de
todas las personas. Al final
del mismo, se os va explicar
una manualidad. Animaros a
hacerla y enviadnos una
foto.

Per
acomiadar-nos,
un
proposem un Qui és qui dels
mestres i de les mestres quan
érem
petits/es.
https://view.genial.ly/5edd2e
ea1827e00d09f62fc0/game-qu
i-es-qui-mestres-del-ci

https://www.facebook.com/
100013887258347/posts/88
6071005199133/?d=n

VIDEOCONFERÈNCIA
PISCOLABIS

https://view.genial.ly/5ed7
75910328130d9fa24454/g
ame-breakout-missio-per-p
oder-tornar-a-lescola

Després i a fi i afecte de què
puguis repassar cosetes que ja
saps, entra en aquests links.

https://es.liveworksheets.com
/cx242469nz
Per últim, i per a treballar la
teva memòria i atenció,
t’animo a fer un joc de

DIVENDRES

CONEIXEMENT DEL MEDI

https://es.liveworksheets.com
/ep247377ru

https://es.liveworksheets.com
/rl208300dt

DIJOUS

MATEMÀTIQUES

Segur que aconseguiràs fer-ho
superbé!

https://es.liveworksheets.com
/ej200509ed

DIMECRES

“ACTIVITAT A
RETORNAR”
Ara, fes aquesta activitat
de numeració:
https://es.liveworksheets.
com/kq216300ls
Tot seguit, fes aquest
enigma:

VALORS
Us proposem fer aquesta
activitat i després ens la
retorneu:
https://es.liveworksheets.c
om/yg229642ab

Hora: 12h.
Ahora dibuja a la Mariquita
Lola en 3D tal y cómo se
explica en el siguiente video:

“ACTIVITAT A RETORNAR”

https://www.facebook.com/
100013887258347/posts/94
2818836191016/

ANGLÈS

“ACTIVITAT A RETORNAR”

https://pbskids.org/luna/g
ames/fabulosos-fantastic-fl
ight

QUI ÉS QUI

Lloc: casa teva.
Necessari portar: alegria i
alguna cosa per beure i picar!

memòria d’animals que us
encantarà:

https://es.liveworksheets.
com/ld199715hs

https://view.genial.ly/5ede9
3c88c15b80d94f9330b/gam
e-memori

I, per últim, aquesta
activitat de càlcul:
https://es.liveworksheets.
com/xo289535ml

Per finalitzar el curs qué
millor que podem volar!!us
convido a que us ho passeu
super bé!!
Enjoy it and have a very
good summer!!

Música
HARRY POTTER I LA
MÚSICA FILOSOFAL Aquí
https://view.genial.ly/5e83a
bcf59ee3c0df4e2ecb6
HARRY POTTER I ELS SEUS
AMICS
NECESSITEN
LA
NOSTRA AJUDA!
UN MAG MALVAT HA FET
DESAPARÈIXER LA MÚSICA
DEL MÓN TANCANT TOTES
LES MELODIES I PARTITURES
DINS LA SALA ENCANTADA.
HAUREM DE DESXIFRAR ELS
ENIGMES
PER
PODER
DESCOBRIR EL CODI SECRET
I OBRIR LA PORTA DE LA
SALA.

Cada dia

Llegir contes, revistes còmics o el que tingueu a l’abast.
Quadern de Sumes. Cada dia fer un full: h
 ttps://drive.google.com/open?id=1MwtYUB8AwNu7oLkNFZzwMuWtzvSFr13f
Podeu dedicar una estona a fer una mica d’activitat física. Aquesta setmana us proposem una activitat una miqueta més moguda, per rebre al senyor Estiu
amb el ritme i l’alegria que realment es mereix. La cançó està en anglès, però vosaltres només cal que copieu els moviments. Cada vegada que escolteu la
paraula “Freeze” (pronunciat: fris), que per vosaltres seria com un “Congelats!”, és quan heu de parar. Si voleu, podeu practicar a estonetes en diferents
moments de la setmana fins que us aprengueu els moviments, però ja veureu que són senzills. Així que vinga, a assajar i a divertir-se! Una abraçada ben i
ben gran… ;)
https://youtu.be/In_aYUOYZ1o

Com hem fet també les setmanes passades, deixem aquí sota algunes propostes anteriors per si alguns/es de vosaltres les seguiu i voleu continuar
realitzant-les. Ja sabeu, 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
6. https://youtu.be/z0bcBtLZgHQ
7. https://youtu.be/R15mbKjJyt4
8. https://youtu.be/QjT8gWpgbJ4
9. https://youtu.be/bZl0bGnu4lM

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

Llegim i reflexionem. “El poder de les paraules”
https://drive.google.com/open?id=1CgECE8IVpJUIpQWGamCPUYYz5Ghrs5IK

Cuidem les
emocions

Us proposem fer aquesta activitat i després ens la retorneu:
https://es.liveworksheets.com/yg229642ab
“ACTIVITAT A RETORNAR”

Escola de
famílies

Us animem a escoltar aquests postcast sobre educar en positiu i connectar amb els vostres fills.
https://open.spotify.com/show/02h5u9xNLJPbxKedRDmbRA?si=K1-K97yfSUev5nMc22bOqw

I, per últim, us suggerim una interessant lectura per aprendre a meditar amb els vostres fills i filles.
https://drive.google.com/file/d/1Y4RYxBB2ll61_yws4HOxjlDBHGYdEtVR/view?usp=sharing

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
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 Necessitareu paper, llapis, goma i colors.
Cal que esteu concentrats per no
d’aquesta àrea trobareu diversos exercicis Tanmateix, necessitareu utilitzar el mòbil, la equivocar-vos i que us esforceu-vos a tope!
fàcils i motivadors.
tauleta o un ordinador.r a copiar-les.

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.

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-8-12-juny/
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-inicial-per-al-periode-de-confinament-1-5-juny/
https://agora.xtec.cat/ceip-torrojaimiret/general/tasques-de-cicle-inicial-per-al-periode-de-confinament-25-29-maig/
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/

