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

TASQUES DIÀRIES PER LA SETMANA DEL 8 al 12 DE JUNY

1r PRIMÀRIA
DILLUNS
Temps
d’escola

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

CATALÀ

MATEMÀTIQUES

CONEIXEMENT DEL MEDI

CASTELLÀ

MÚSICA

Avui et proposem fer una
comprensió
lectora
de
descripcions:
https://es.liveworksheets.com
/of417876tb
“ACTIVITAT A RETORNAR”

Fes el següent full de
problemes:
https://es.liveworksheets
.com/zg290017ug

Anem a repassar “Els 5
sentits” que com recordareu
ja els vam treballar a
experimentació.
https://www.youtube.com/
watch?v=zCrKTEukeRc

Ve el siguiente video y luego
haz la actividad:
https://www.youtube.com/
watch?v=ovMrq84riDo

CONTE MUSICAL

Tot seguit treballa un poema
sobre el cos en aquesta
activitat:
https://es.liveworksheets.com
/jz259186as
Per últim, fes aquesta activitat
d’ortografia:
ga,go,gu,gue,gui,r,rr :
https://es.liveworksheets.com
/td204862ft
Aquestes 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.

Fes el següent enigma:
https://es.liveworksheets
.com/px336792bz
Aquestes 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.
Per últim, còpia la família
del 80 en un full i fixa’t i
com
s’escriuen
els
números:

Tot seguit, fes aquestes
activitats:
https://es.liveworksheets.co
m/ap176636kp
https://es.liveworksheets.co
m/go411413fy

Aquestes 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.

https://es.liveworksheets.co
m/kt231673ob
A continuación, haz la
siguiente actividad de
musicoterapia adaptada al
trabajo de los sentidos:
https://es.liveworksheets.co
m/ym142835vc
Aquestes 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.

LA ISLA DE LOS SONIDOS Aquí
https://www.youtube.com/wa
tch?v=chMTUaUmAxc
Escoltarem el conte “La isla de
los sonidos”.
Hi podrem veure molts
instruments i escoltar
diferents músiques.

LES NOTES MUSICALS Aquí
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Fqqe0N--Q9Q

PLÀSTICA

Cantem la cançó de les notes
musicals.

Avui us proposem fer un
dibuix molt maco i dedicar-lo
als vostres companys amb una
frase. És molt important que
el retorneu ( en format jpeg.)
perquè us estem preparant
una sorpresa.
Instruccions:
Posa el nom a la part superior
de la dreta, la dedicatòria que
ocupi tota la part inferior del
dibuix.
La posició del full ha de ser en
horitzontal.

ANGLÈS
Feelings! How do you feel
today?
https://www.liveworksheets.c
om/qb654956va

Nom:

…….………….Dedicatòria…
……..………
………………………………
…………………....
“ACTIVITAT A RETORNAR” en
format jpeg.

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

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: h
 ttps://drive.google.com/open?id=1MwtYUB8AwNu7oLkNFZzwMuWtzvSFr13f
Podeu dedicar una estona a fer una mica d’activitat física. La proposta d’aquesta setmana es titula “Gana el que más se divierte” i per gaudir d’aquesta
estoneta de pau i entreteniment només necessitareu la vostra imaginació. Mou-te, respira, canta… i no t’oblidis de divertir-te, és clar! ;)
https://youtu.be/bZl0bGnu4lM
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. 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

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…
I també podem fer una mica d’esport amb la nostra família, amb rutes en bicicleta o caminant per la zona:
www.bicirutesgalo.com

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

Escriu el nom de tres professions que ajudin els altres i explica com ho fan. Fes un dibuix del que més t’agradi.
Podeu enviar els exercicis al meu correu abans del dia 12 juny bear@torrojaimiret.com

Cuidem les
emocions

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

Aquestes 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.

Escola de
famílies

Aquesta setmana us proposem veure un vídeo molt interessant de l’Álvaro Bilbao: “Entender el cerebro de los niños
para educar mejor”
https://youtu.be/pQEAY0nDZ3g

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: nuriab@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.
PLÀSTICA

ANGLÈS

Annex 2:

Full en blanc, llapis, goma i colors.

En horitzontal amb el nom a la part superior
dreta. La dedicatòria ha d’ocupar tota la part
Tauleta, ordinador, amb el telèfon ho veureu inferior del dibuix.
molt petitet.
Recordeu
enviar
la
tasca
a
melaniem@torrojaimiret.com

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-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/

