PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEL 
27 d’abril A L’1 de maig
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: primer

DESENVOLUPAMENT

OPCIÓ 1
Llegir el poema “La primavera”, copiar-lo i
fer-ne el dibuix. Podeu fer aquesta activitat
en un foli o en la llibreta de l'escola. Per
llegir el poema heu d´obrir el següent
document.
https://drive.google.com/file/d/1Zo5lAn0pFg
A4KzS6NfeE-xocp8mXUpzd/view?usp=sharin
g
OPCIÓ SIEI
https://drive.google.com/open?id=1u9lrAefAVt5j_xYIU0MFRLwCBjweCKE
OPCIÓ NOUVINGUTS
Vocabulari de la classe

Música

Aquí trobareu una cançó ben divertida per
aprendre-la i ballar, així com també unes
activitats per entrenar l’oïda i obrir bé les
orelles! Cliqueu a l’enllaç per veure-ho!

RETORN
AL TUTOR
TASCA
RETORNABLE

FOTO al correu
electrònic al
TUTOR

https://drive.google.com/file/d/1NS-9NOhA6
DLRKvWdwVDqPsK1b7fXmjYG/view?usp=sha
ring
DIMARTS

Mates

OPCIÓ 1
Fer els sudokus, obrir el document i fer el
passatemps.
https://drive.google.com/file/d/15VUIqUioKK
GEe_9OAq5iTTj5A2Vf-t36/view?usp=sharing
OPCIÓ SIEI 
(TASCA RETORNABLE a la tutora)
https://drive.google.com/open?id=1AHef7EU
swDVgK9LVSSKml7AeJe7kWLI0

Educació
física

Activitats del nostre cos. Obriu el document,
estan explicades les activitats.
https://drive.google.com/file/d/1NuDpyfJzXL
2476dn2cHajxyt7Rpt2524/view?usp=sharing

DIMECRES

Coneix.
del medi

OPCIÓ 1
Plantem llavors.
Cliqueu al link per veure el video.
https://drive.google.com/open?id=1QAHUvG
pph8nqjsYWYmXECVjTUUbTFzQt
Cliqueu al link per veure el document.
https://drive.google.com/open?id=1dhn5Yh3
ODqRrYMwhBzVtH0ELloGJ6NZQ

OPCIÓ SIEI
Voleu saber quin so fan alguns ocells?
Cliqueu a l’enllaç de baix
https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.ph
p
Plàstica

Us proposem fer un paisatge de primavera
fent servir les formes geomètriques; podeu
utilitzar la tècnica i els materials que més us
agradin. Al link teniu alguns models per
agafar idees.
https://drive.google.com/file/d/12RxaHCXa1
zLvpcWNhdTg7SpkeTnW_QDj/view?usp=shar
ing

DIJOUS

Llengua
castellana

Lee las adivinanzas y descubre de qué hablan.
Deberás relacionar el dibujo con cada
adivinanza y escribir la respuesta correcta.
Abre el documento adjunto.
https://drive.google.com/file/d/1PPYibYlKlBg
OmzYYjnoylGQVB5tissBs/view?usp=sharing

Religió

Activitat de Sant Jordi.
Llegeix i contesta la pregunta.
Cliqueu el següent enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1cPXKRusMd
2KRa1l9BYK0CCtKu8R4MNeB/view?usp=shari
ng

TASCA
RETORNABLE

FOTO al correu
electrònic al
TUTOR

DIVENDRE
S

Anglès

Let's listen and sing!!
Escolteu i canteu aquesta cançó sobre la
primavera i si us animeu, balleu!!
https://youtu.be/QdBbBZkITxA

Tutoria

Sabem que trobeu a faltar als vostres amics i
amigues. Us hem deixem un curtmetratge
que parla de l’amistat.
https://www.youtube.com/watch?v=5QI1Jtd
tq6s
Mireu-lo i si penseu amb algun amic/ga
escriviu-li, envieu-li un missatge de veu o feu
una videotrucada, segur que es posarà molt
content.

