PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEL 4 DE MAIG AL 8 DE MAIG 
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: primer

DESENVOLUPAMENT

OPCIÓ 1
Llegeix el text i digues com són i on són els
animalets. Heu de completar la taula amb les
paraules del text i fer un dibuix en un full o
en la llibreta de l'escola. Cliqueu al link per
veure el text:
https://drive.google.com/file/d/1q8yMk2kxS
urxH0-DrIADdlOqyKtyF1dd/view?usp=sharin
g
OPCIÓ 2 (Tasca retornable)
https://drive.google.com/file/d/1cgMy3uPIT
LYOFrw1jBBCxfytJamGPFZs/view?usp=sharin
g
OPCIÓ SIEI (Tasca retornable)
Tasques TEACCH
OPCIÓ NOUVINGUTS
Vocabulari animals 1
Vocabulari animals 2

RETORN
AL TUTOR

Vocabulari animals 3
Música

Aquesta setmana farem una audició de la
Primavera de “Les quatre estacions”
d’Antonio Vivaldi, i unes activitats amb
ritmes, per no perdre el ritme! Cliqueu al
següent enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1rl5whKMvl
BxMdY6n9AxKDcC4aWchrdwV/view?usp=sh
aring

DIMARTS

Mates

OPCIÓ 1
Realitzarem les activitats de matemàtiques
sobre la desena i la unitat (hi ha models de
referència per si ho necessiteu). Podem
copiar els exercicis en un paper per fer-los.
Cliqueu al link per veure la feina.
*Hi ha una activitat de problemes, podeu
intentar fer-los, segur que sou molt capaços.
Ànim!!
https://drive.google.com/file/d/1OstnA0rM9
t4MYRY5oXLz46JnBhknWjkb/view?usp=shari
ng
OPCIÓ 2 (Tasca retornable)
https://drive.google.com/file/d/1W6JT07-z3
WLEy8YP21W-UwIb1Hxb_aRS/view?usp=sha
ring

OPCIÓ SIEI
Descomposició del 10

OPCIÓ NOUVINGUTS (Tasca retornable)
https://drive.google.com/file/d/1wPjOmP0o
sbukWXoqgOw1449LPYvlf-wU/view?usp=sha
ring

Educació
física

El cos. Obriu el document on s’expliquen les
activitats a realitzar.
https://drive.google.com/file/d/1ou9_fj9qR2
dIcRhCRxto-0s9sj4Vb_Xe/view?usp=sharing

DIMECRES

Coneix.
del medi

Observem com són les plantes i les seves
parts. Cliqueu el link per veure el document i
seguint el model dibuixeu una planta
escrivint al costat les seves parts. Després,
escriviu el nom de dos arbres, dues flors i
tres plantes que es mengen. Podeu fer
l'activitat en un paper o en la llibreta de
l'escola.
https://drive.google.com/file/d/1ZtYgxewGF
2DzC8GBC3hSfGdJREFnS2bF/view?usp=shari
ng

T ASCA
RETORNABLE
Foto al correu
electrònic de la
mestra

Plàstica

Anem a omplir les nostres cases de boniques
flors de primavera.
Cliqueu al link per veure el model
https://drive.google.com/file/d/1HBCPFsMg
NTCBmB-OMGkClB3nmUGd8DVD/view?usp=
sharing

DIJOUS

Llengua
castellana

Ordena las palabras para formar frases.
Escribe las frases en una hoja y haz el dibujo
de lo que dice la frase.
https://drive.google.com/file/d/1ZU0HH5de
2w5hc5u27wbMqkqHspZNm4Q7/view?usp=
sharing
----https://drive.google.com/file/d/11RSWOiU9
tKLSRGu_W-pS-P5YcLD94NfZ/view?usp=shar
ing

Religió

Recordem la figura de Jesús.
Cliqueu el següent enllaç:
La família de Jesús

DIVENDRES

Anglès

Escolteu i digueu quines 5 coses necessita
una planta per viure.
Listen to the five needs of a plant and write
them down
https://youtu.be/dUBIQ1fTRzI
Escolteu i repetiu el nom de diferents
animals
See and repeat all the different springtime
animals
https://youtu.be/_oL0PKhZ4sU
Quins animals pots veure en el jardí? Fes una
llista.
What animals can you see in the garden?
Make a list.
https://youtu.be/EAmbAIIZ010

Tutoria

Treballem les emocions. Us deixo unes fitxes
i un curtmetratge per pensar una mica.

https://drive.google.com/file/d/1HCwVjbICV
zWUf_uGjI0uypiLlqkvO_aO/view?usp=sharin
g

TASCA
RETORNABLE
Envieu una foto
al correu
electrònic de la
tutora amb les
necessitats
d'una planta i
els animals del
jardí escrits en
anglès.

