
PROPOSTES D’ACTIVITATS PER PRIMER 

 
Llengua catalana/castellana: 

 

● Fes un diari personal amb notícies que vulguis ensenyar als teus companys i 

companyes quan puguem tornar a l’escola. Pots enganxar fotos, retalls de revistes, 

etiquetes, gomets, fer dibuixos i escriure frases curtes on expliquis cosetes sobre 

aquests dies a casa. 

● Demana a algú més gran que et faci un dictat de 10 paraules, algun dia en català i 

algun altre dia en castellà. Quan acabis, que et deixin el full amb les paraules ben 

escrites i així podràs corregir tu sol o tu sola. Has de deixar el llapis i agafar un 

color. No val tatxar ni escriure a sobre, has d’escriure la paraula sencera si t’has 

equivocat. 

● No deixis de llegir en silenci cada dia una miqueta, d’acord? I almenys 3 cops a la 

setmana, has de llegir unes quantes frases en veu alta amb algú més gran que et 

pugui escoltar i ajudar a pronunciar millor. Un cop hagis llegit, li pots explicar a la 

persona que t’escolta el que has llegit.  

 

Llengua anglesa: Aquí us deixo algunes cosetes que podeu fer a casa. No cal que les 

feu totes, ni molt menys! Feu les que més us vinguin de gust i, sobretot, passeu-vos-ho 

molt bé!!!  

● Vídeos: aquí teniu uns quants vídeos de Youtube de les cançons que de vegades 

escoltem al principi de la classe. Us ve de gust gravar-vos mentre les canteu? Si 

voleu, després podeu penjar els vostres vídeos al Class Dojo, utilitzant el codi QR 

que trobareu més abaix. 

  

Do you like broccoli? https://youtu.be/frN3nvhIHUk 

Put on your shoes: https://youtu.be/-jBfb33_KHU 

Walking in the jungle: https://youtu.be/GoSq-yZcJ-4 

Alphabet animals: https://youtu.be/_Wp0vZnR_FM 

 

Aquests són els codis per entrar a la sessió d’estudiant del Class Dojo i intentar 

penjar els vostres vídeos... 

1A- Rock ‘n roll 

 
 

https://youtu.be/frN3nvhIHUk
https://youtu.be/-jBfb33_KHU
https://youtu.be/GoSq-yZcJ-4
https://youtu.be/_Wp0vZnR_FM


1B- Street Art 

 
 

● Pàgina Web: en aquesta pàgina trobareu moltes lectures en anglès, podeu escollir 

un llibre, escoltar-lo i després fer activitats.  

https://www.oxfordowl.co.uk/ 

Clicar en “My class login”  

Usuari: splash 

Contrasenya: splash 

 

● Go Noodle: https://app.gonoodle.com/ 

En aquesta pàgina trobareu moltíssims vídeos en anglès per moure-us una mica :) Si us 

agrada, podeu demanar als pares que us obrin un compte gratuït i investigar una mica! 

Pop See Ko: Aquest és un dels balls que més ens agrada 

https://family.gonoodle.com/activities/pop-see-ko-2-dot-

0?utm_content=teacher&utm_medium=3887553&utm_campaign=share_link&

utm_term=pop-see-ko-2-dot-0&utm_source=clipboard 

 

 

Llenguatge matemàtic: 

● Que algú més gran t’ajudi a emplenar la graella de números, com la que tenim a 

classe. Així podràs comptar endavant i endarrere. 

● En un full escriu el nom i la data llarga, fes la línea bonica i de títol posa: “Compto 

de 5 en 5”. A sota comença així 0 - 5 - 10 - 15 i segueix fins el número 50. Recorda 

deixar espais i no apretar els números. Un altre dia pots fer el mateix però 

començant pel 50 i anant enrere fins el 0. 

● Demana a algú més gran que t’escrigui en un full sumes i restes sense portar. Un 

altre dia que et posin també sumes portant. 

● Recorda fer les feinetes que et vam donar l’últim dia!. 

 

Medi: 

● Fes el calendari del mes d’Abril, així ja el tens preparat. 

● Escriu els dies de la setmana en un full, així no els oblidaràs! 

● Jugueu en família amb els vostres sentits: “La gallineta cega”, “Caixa fosca” 

(endevinar què estic tocant), “Salat o dolç” (amb els ulls tapats), “Joc del silenci” 

(fer gestos per comunicar-nos)... 

https://www.oxfordowl.co.uk/
https://app.gonoodle.com/
https://family.gonoodle.com/activities/pop-see-ko-2-dot-0?utm_content=teacher&utm_medium=3887553&utm_campaign=share_link&utm_term=pop-see-ko-2-dot-0&utm_source=clipboard
https://family.gonoodle.com/activities/pop-see-ko-2-dot-0?utm_content=teacher&utm_medium=3887553&utm_campaign=share_link&utm_term=pop-see-ko-2-dot-0&utm_source=clipboard
https://family.gonoodle.com/activities/pop-see-ko-2-dot-0?utm_content=teacher&utm_medium=3887553&utm_campaign=share_link&utm_term=pop-see-ko-2-dot-0&utm_source=clipboard


● Dibuixa’t i escriu les parts que coneguis del teu cos. 

● Si podeu, observeu la lluna durant diferents nits, dibuixeu-la 3 cops per setmana. 

● Us recomanem aquesta web, hi ha vídeos educatius molt variats i interessants: 

https://www.youtube.com/channel/UCGkVdu_EVrqqxQ7OnLFK8RQ 

 

Llenguatge Plàstic: fes manualitats, dibuixa, retalla, enganxa… 

 

* I si teniu ganes de tablet i ordinador, entreu a: http://www.edu365.cat  

 

Article i web interessant sobre les tecnologies: 

https://empantallados.com/noticia/crea-tu-propio-plan-digital-familiar/ 

 

Famílies de 1r, mireu també el vostre email, teniu un detallet pels vostres fills i filles. 

 

Llenguatge Musical: Durant aquests dies a casa us convido a descobrir noves cançons i 

grups musicals. Una bona manera de fer és preguntant als pares, als avis, als tiets… en 

les vostres converses per telèfon quina és la seva cançó preferida… En podeu fer una 

llista que compartirem quan tornem a l’escola. També podeu investigar buscant cançons 

que parlin de… (animals, el sol, el mar, menjar…).  

A part de buscar i cantar també podeu buscar una estona per ballar. A youtube podeu 

trobar moltes coreografies fàcils o els vídeos del JUST DANCE KIDS! Ens veiem a la 

tornada! 

 

Educació física: Aquí us deixo unes activitats: meditació, jocs, balls … per anar realitzant 

aquests dies en família. Animeu-vos i proveu-les!!! Són molt divertides. No us quedeu 

parats, moveu-vos!!! 

https://drive.google.com/open?id=1_2hLLHdOpKC0bSUuNIyteQXCBDjCiXUl 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGkVdu_EVrqqxQ7OnLFK8RQ
http://www.edu365.cat/
https://empantallados.com/noticia/crea-tu-propio-plan-digital-familiar
https://drive.google.com/open?id=1_2hLLHdOpKC0bSUuNIyteQXCBDjCiXUl

