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

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: SEGON

DESENVOLUPAMENT

OPCIÓ 1
Aquesta setmana treballarem amb els
articles, noms comuns i noms propis.
https://drive.google.com/file/d/1KAt9KsDkb
O0H1K98ipO2hkC2wPmbGJmb/view?usp=sh
aring
OPCIÓ 2
https://drive.google.com/file/d/1MdXPnglbg
021_MdurSmDylkgKVDJZdvJ/view?usp=shari
ng
OPCIÓ SIEI
Consciència fonològica

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:

RETORN
AL TUTOR

https://drive.google.com/file/d/1rl5whKMvl
BxMdY6n9AxKDcC4aWchrdwV/view?usp=sh
aring

DIMARTS

Mates

OPCIÓ 1
Aquesta setmana practicarem unes sumes i
unes restes. Clica per veure el document:
https://1drv.ms/b/s!AgZZ92wpI3uojEtLs9EH
qbAW0Cic
Us adjunto uns vídeos per recordar com ho
fem a l’escola.
https://1drv.ms/u/s!AgZZ92wpI3uojEpXTbxf
xa_Z5Il4?e=mJYGlf
OPCIÓ 2
https://drive.google.com/file/d/13X4tGYRd
M8KoHmH--Sd5HcAOxXi3y4Y5/view?usp=sh
aring

OPCIÓ SIEI
Descomposició del 10

OPCIÓ NOUVINGUTS

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

TASCA
OPCIÓ 1: Llegir el text “Els animals no es
queden a casa”. Mira els vídeos. Contesta les RETORNABLE
preguntes i fes l’activitat.
Envieu una foto
al correu

https://drive.google.com/file/d/1dvLENQtBa electrònic de la
VHZo0r3DfGU0naWhA9sopP8/view?usp=sha mestra.
ring
https://youtu.be/f1Htl-gb47g
https://www.ccma.cat/324/imatges-de-taur
ons-pelegrins-davant-de-la-costa-de-tarrago
na/noticia/3007841/

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

¡Os propongo jugar a estos 7 juegos tan
divertidos!,espero que os gusten y lo paséis
muy bien.
https://www.mundoprimaria.com/juegos-ed
ucativos/juegos-lenguaje/gramatica/gra-seg
undo

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

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.

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

