SETMANA DEL 11 DE MAIG AL 15 DE MAIG 
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: primer

DESENVOLUPAMENT

Llegir en veu alta el text i contesta les
preguntes.
OPCIÓ 1
https://drive.google.com/file/d/1fhufiBbtUlp
JV52q4IHxT0ZUvy_tg6Tr/view?usp=sharing
OPCIÓ 2
https://drive.google.com/file/d/1S_SQEP-nEL
PCHGGmFUnDIBM4agUUA_Vg/view?usp=sha
ring
https://drive.google.com/file/d/1jKT4CIocf4d
mRrAETb7VJSrDrDFWeFeO/view?usp=sharin
g
OPCIÓ SIEI
Recordeu el conte que expliquem a la SIEI
sobre el nostre cos? A l’enllaç de baix podreu
repassar el vocabulari.
Les parts del cos
Per jugar una mica aprenent...
OPCIÓ NOUVINGUTS
Audio vocabulari El cos

RETORN
AL TUTOR

Vocabulari El cos
Música

En aquesta sessió de música escoltarem un
conte molt divertit sobre el pentagrama, la
clau de sol i les notes SOL i MI. També farem
una audició del Cucut al fons del bosc, de “El
carnaval dels animals”. Acabarem amb una
dansa-moviment de la papallona, ja que som
a la primavera! A gaudir molt de la música!
Cliqueu al següent enllaç per veure les
activitats:
https://drive.google.com/file/d/1xqo6Nr5ieY
8ike4mMI8somw-WyhMFf3c/view?usp=shari
ng

DIMARTS

Mates

OPCIÓ 1

TASCA
RETORNABLE

Aquesta setmana treballarem els números.
Haureu de completar una taula amb els
Foto al correu
nombres i escriure els nombres anteriors i
electrònic de
posteriors. També, realitzareu unes sumes.
la mestra
Podeu copiar els exercicis en un paper o en la
llibreta de l'escola per fer-los. Cliqueu el link
per veure els exercicis.
Ànim que segur que els feu súper bé.
https://drive.google.com/file/d/18aFAZqtBT
MQCvWwbPCn9MqW3D3hBiarD/view?usp=s
haring

OPCIÓ 2
https://drive.google.com/file/d/1ga5kVHu2D
y-f5jrx_CprxU66JpGfPpAW/view?usp=sharing
OPCIÓ SIEI
Practiquem amb els números
OPCIÓ NOUVINGUTS
https://drive.google.com/file/d/1WMSr5fkV
wGRFFZl9YUhr6CIu-ft6zUUd/view?usp=shari
ng

Educació
física

Dreta- Esquerra.Obriu el document on
s’explica les activitats.

TASCA
RETORNABLE

https://drive.google.com/file/d/1JTPc4pN4H foto i/o vídeo(si
DhOC-fRJMPtxuB1_9gn4ZQu/view?usp=shari teniu dificultats
per enviar
ng

vídeos intenteu
fer-ho a càmera
ràpida que
ocuparà menys)
martabrianso@
escolaelsangels.
cat

DIMECRES

Coneix. del
medi

OPCIÓ 1
Continuem treballant el tema de la primavera
i les plantes. Avui llegireu un text on ens
explica què succeeix a la primavera,
completareu les frases i després caldrà
relacionar cada part de la planta amb la seva
característica. Cliqueu el link per veure les
activitats.
https://drive.google.com/file/d/1-XbwJKJI40g
-XN49PV2fELRHcAtAic-t/view?usp=sharing

OPCIÓ SIEI
Les parts de la planta

OPCIÓ NOUVINGUTS
Vocabulari el cos
Plàstica

Anem a fer manualitats amb la Primavera i
els seus animals:
https://drive.google.com/file/d/1Oahu3U2-o
DmvfjiYicbdV2iqUx1LlIcE/view?usp=sharing

DIJOUS

Llengua
castellana

Hacemos unos cuantos ejercicios recordando
contenidos ya estudiados.
https://drive.google.com/file/d/1wOs0vzDu3
z-n09mnxQTZIGSURKRURrwF/view?usp=shari
ng
*Y si queréis practicar un poco más...

OPCIÓN 2
https://drive.google.com/file/d/1mD6Pi4Tqd
QMs29GZYbhpjk3VYoXx94cL/view?usp=shari
ng

Religió

Aquesta setmana us proposo les següents
activitats.
Cliqueu l’enllaç:
Els amics de Jesús

Alternativa

Investiguem una mica més sobre els nostres
emocions.
https://drive.google.com/file/d/1LK3O89CHv
gBb9h6Ixn-eXgIycyrT1TuK/view?usp=sharing

DIVENDRES

Anglès

Els sentiments Com esteu? How are you?
https://youtu.be/j1QBY35LdfA
Treballem les rutines en anglès. Daily
Routines song
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j
6Ezw
I les accions
https://youtu.be/I0lPqkGf

Tutoria

Podeu fer un dibuix d’aquest últims dies
sobre el què heu fet durant el confinament, li
ensenyarem als companys!
https://drive.google.com/file/d/1NjxtZS6e5M
EuK0fAHQp4QagC3wJXzkYl/view?usp=sharin
g

Instruccions de connexió:
https://drive.google.com/file/d/15EkCM9kIv
KGiaUXHs6dqPz0Yb5dpmgNs/view?usp=shari
ng

