PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DE L’1 DE JUNY AL 5 DE JUNY 
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: primer

DESENVOLUPAMENT

Classifiquem paraules que s'escriuen amb
“j” i “g” i escrivim frases. Recordeu que cal
començar amb majúscula al principi d'una
frase o oració.
https://drive.google.com/file/d/1eNKf1POL
fPjTNZ6OznSGNbmZ9vg8xNiA/view?usp=sh
aring
Opció 2 Retornar
https://drive.google.com/file/d/12NgNuSz
azM-T9N1yreTXeYUekpkFYFVA/view?usp=s
haring
Opció 3 -SIEILectura de paraules

Música

En aquest vídeo veureu tot un seguit
d’instruments de percussió que havíem
tocat molt a classe! A veure de quins en
recordes el nom, i també la família a la qual
pertanyen cadascun: FUSTA, METALL o
PELL. Comencem?

RETORN
AL TUTOR
RETORN a la
tutora (foto)

https://www.youtube.com/watch?v=15cyu
4JKWpg
I aquí us deixo un joc molt divertit per
endevinar els instruments segons el seu so!
A veure quants n’endevineu!
https://www.youtube.com/watch?v=gxeU
dCy1ZcQ
Quan acabis pots fer un dibuix de
l’instrument o instruments que més
t’agradin!
I per acabar us proposo una dansa molt
divertida, la dansa dels animals, en la qual
haureu d’estar atents a la música i anar
canviant d’animal, tal i com veureu en el
vídeo. Preparats? Som-hi!
https://www.youtube.com/watch?v=TxrJB
88IHOs

DIMARTS

Mates

Continuem comptant; fem numeració.
https://drive.google.com/file/d/10E_Gw0Z
F9yoJ-_gdc1QMyMdc_dNeZZ08/view?usp=
sharing
Opció 2:
https://drive.google.com/file/d/1dCW3Wjj
cSHDjfCsbgLz-CO79Q16uy9sx/view?usp=sh
aring

Opció 3 -SIEIPractiquem les sumes i les restes

DIMECRES

Educació

Parlem d’alimentació i ens movem:

física

EDUCACIÓ FÍSICA 1r i 2n setmana 6.pdf

Coneix. del Els éssers vius depenem els uns dels altres.
medi

Aprenem sobre els ecosistemes, els mars i
oceans. Clica en el següent enllaç per
realitzar les activitats:
https://drive.google.com/file/d/179FMIpA
TwrOeql7akSz_dsJomtU4MzFF/view?usp=s
haring

Plàstica

Aquesta setmana fem un petit zoològic. Cliqueu al
link, alli podeu trobar idees.

https://drive.google.com/file/d/1EqLE1S8k
xGeeQLDgIjR6snAdqBdGeV3T/view?usp=sh
aring

DIJOUS

Llengua
castellana

Recordamos el sonido de la “r” y
aprendemos un poco de vocabulario sobre
esta letra.
https://drive.google.com/file/d/1mhgUUh
9cEVFP3z5LB7JKpQ5mZFUCh9PT/view?usp
=sharing
Opción 3 -SIEIRecordamos la letra r y sus 2 sonidos. Haz
click en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=gaSy
W9qb3Us

Religió

Cliqueu el següent enllaç per veure
l’activitat que us proposo:
L’Arca de Noè

Alternativa Aquesta setmana treballarem “La

Creativitat.
Primer heu de veure el següent video:
https://youtu.be/ikd_JP2y87k

Després haureu de respondre les
preguntes que trobareu a la següent fitxa:

https://drive.google.com/file/d/1RbRl8Ti3o
WDr97ENoFAYcp0qGCdkGs87/view?usp=s
haring

DIVENDRES

Anglès

Learn “Summer clothes vocabulary”

RETORN a la

https://youtu.be/uhH5gXW1TLM

tutora (foto)

Time to practice!
https://es.liveworksheets.com/worksheets
/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/
Summer_vocabulary/Summer_clothes_ce4
52403da
Now we learn basic verbs:
https://youtu.be/wwxgny8bvRE
Let's practice!
https://es.liveworksheets.com/worksheets
/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/
Actions/Actions_bi144768qo
And now sing “The seasons”
https://youtu.be/OJ8mcEQDxgQ
Per a les activitats retornables, cal clicar a
'terminado' un cop finalitzada l'activitat i
'comprobar mis respuestas' i fer foto per
adjuntar al correu.

Tutoria

VIDEOCONFERÈNCIA

