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

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: quart

DESENVOLUPAMENT

TASCA
OPCIÓ 1.Crea una 
auca de 6 vinyetes 
on
RETORNABLE
expliquis les rutines diàries, el que fas al
llarg del dia. En cada una de les vinyetes has
de fer un dibuix i, a sota, un rodolí.

OPCIÓ 2.Crea 6 vinyetes 
on expliquis les
rutines diàries, el que fas al llarg del dia. En
cada una de les vinyetes has de fer un
dibuix, i sota, escriure una frase curta
descrivint el que estàs fent en cada imatge.
OPCIÓ SIEI
Comprensió lectora
OPCIÓ NOUVINGUTS
Repàs vocabulari la classe
El colors

Música

RETORN
AL TUTOR

https://montsesanemeterio.wixsite.com/m
usicacm1

FOTO al correu
electrònic al
TUTOR

DIMARTS

Coneix. del - Busca informació sobre 
5 plantesque
medi
tinguin usos medicinals, culinaris,

TASCA
RETORNABLE

higiènics… Pots també fer el dibuix de cada
planta.
- Escriu les parts d’una flor
:
Primer de tot, dibuixa una flor a un foli o
cartulina, també pots fer-la amb plastilina o
qualsevol material que tinguis a casa.
Seguidament, hauràs d’escriure i senyalar
quines són les parts de la flor, com per
exemple on està el calze, sèpal, etc.
A continuació tens un enllaç que t’ajudarà a
la realització d’aquesta activitat, on
trobaràs les parts d’una flor i diferents
imatges de flors, perquè puguis fer la que
més t’agradi.
https://www.slideshare.net/teresacomi/pre
sentaci-power-point-sobre-les-plantes-per1r-cicle-inicial?next_slideshow=1

Educació
física

En aquest enllaç teniu les activitats
proposades d’Educació Física per aquesta
setmana. Endavant!
El nostre cos

FOTO al correu
electrònic al
TUTOR

DIMECRES

Mates

Dimecres 29, a les 11:00farem un directe 
a
l’instagramamb un dictat de nombres.
Cal repassar l’escriptura dels nombres, aquí
teniu l’enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=3cOJs
79Wwzc
Escriptura de numerals, clica al següent
enllaç on trobaràs el document
https://drive.google.com/file/d/1DQHpG2E
7_KCIH3tqFFEMDocJNJKcWJDD/view?usp=s
haring
OPCIÓ 2.Escriptura de numerals, clica al
següent enllaç on trobaràs el document
https://drive.google.com/file/d/15RQRfWr
VpDSA_9B9QFyvq8k40PzHivXw/view?usp=s
haring
OPCIÓ SIEI 
(TASCA RETORNABLE respostes
al correu del tutor)
Problemes
OPCIÓ NOUVINGUTS
Numeració i càlcul

DIJOUS

Plàstica

Cliqueu i teniu explicada la proposta:
https://drive.google.com/file/d/1jRUIkhF4D
WnZgRoUYns3CqKlfyHBQNYv/view?usp=sh
aring

Llengua
castellana

Preparar el siguiente dictado. Fijaros bien
en las palabras que tienen B y V
https://drive.google.com/drive/u/1/folders
/12dD_uxKkRtPXpz02mplgeNouo37J93hN

Religió

Activitat de Sant Jordi. Llegeix i contesta
la pregunta.
Cliqueu el següent enllaç:
Què és un Sant?

DIVENDRES

Anglès

Tutoria

Watch the story using this link
https://vimeo.com/102942550and identify
the flags (Malta, Georgia, Romania, Egypt,
Greece, Serbia, England, Ethiopia and
Russia).

