PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEL 18 DE MAIG AL 22 DE MAIG 
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

DESENVOLUPAMENT

Avui anem a aprendre característiques d'un
animal: l'ovella. Veurem com és i com
s'alimenta, entre d'altres coses.
Cliqueu el següent enllaç per poder llegir la
lectura de “L´ovella” i després haureu de
trobar la resposta adequada.
https://drive.google.com/file/d/1Vnyq-X9y
a2c_58j3O0-5fbZWyzJNK95-/view?usp=sha
ring
Opció 2
Cliqueu el següent enllaç per poder obrir el
document:
https://drive.google.com/file/d/1-eiBnbcJA
jXOIN-r6U4PsgsaePLxoiLo/view?usp=sharin
g
Opció 3 - SIEI Cliqueu a l’enllaç de baix i veureu com és el
dia a dia en una granja.
Els animals de granja

NIVELL: primer
RETORN
AL TUTOR

Opció 4
Conte La Bruixa Coloraina
Colors
Música

Com anem de llenguatge musical?
Per avui us proposo uns quants exercicis de
ritmes i notes per a resoldre! A veure si
recordeu força coses!
Cliqueu al següent enllaç per veure’ls:
https://drive.google.com/file/d/167rGp30R
nClC8sApC9tmgVyqJiBnqK1w/view?usp=sh
aring

DIMARTS

Mates

Aquesta setmana anem a fer una mica de
numeració. Anim, segur que ho feu molt
bé!!
https://drive.google.com/file/d/1MKECMG
BqdD3iJ-q8t07ysTkZexI2RI3Y/view?usp=sh
aring
Opció 2
https://drive.google.com/file/d/1N3O3CQZ
TTycTgXdHEt3ItmVOFYOmTF4p/view?usp=
sharing
OPCIÓ NOUVINGUTS

T ASCA
RETORNABLE
Fer una FOTO de
la feina i enviar-la
al correu:
evamajoral@escol
aelsangels.cat

Posar NOM
COMPLET i
CLASSE a
l’assumpte del
correu

https://drive.google.com/file/d/1pa_HGoX
aisZPPjGXt0lyJO1ByvlWrLxN/view?usp=sha
ring
OPCIÓ SIEI
Aquesta setmana us animem a fer sèries de
colors i formes.
Sèries

TASCA
RETORNABLE
marinacadena@es
colaelsangels.cat

DIMECRES

Educació

Treballem l’equilibri. Obriu el document.

física

EDUCACIÓ FÍSICA 1r i 2n setmana 4.pdf

Coneix. del Voleu saber més sobre els animals
medi
mamífers? Cliqueu al link i veureu…

https://drive.google.com/file/d/1WYfVwtiF
gwi79DNl9J1mxihgXUUu58gU/view?usp=s
haring
Ara a treballar...
https://drive.google.com/file/d/10VImZbe
WahlhR25o7aOsd1UlSGOWDBmB/view?us
p=sharing
OPCIÓ 2

https://drive.google.com/file/d/1hiKIrzNUL
bQe5fJYgPtE-G5y7a7efAIP/view?usp=shari
ng

Plàstica

Aquesta setmana farem una bonica gallina
amb un cilindre petit de cartró de WC i
paper de dibuix. Després la podeu decorar
com més us agradi.
Cliqueu en el següent link per veure els
passos a seguir!!! Segur que us quedarà
molt xuli!!!
https://drive.google.com/file/d/1MWzock0
Xk4xAQop99PArbOKF4BEKFysc/view?usp=s
haring

DIJOUS

Llengua
castellana

Hoy vamos a contar sílabas, a ver como lo
haceis!!
https://drive.google.com/file/d/1EMiCFekq
ZdUpoYcjfQyVvadMpS8VXlW-/view?usp=s
haring
Opción 2
Un poco de diversión
https://drive.google.com/file/d/1iwUb7Ikrx
9vOIuADKEQmyiFVqP3xZFQs/view?usp=sh
aring
OPCIÓN - SIEI - (discriminación auditiva)

(descargar los documentos en el ordenador para poder
oir bien los audios)

En casa
Religió

El baño

La cocina

Aquesta setmana la tasca de Religió és
RETORNABLE. Us he preparat un Kahoot.
Som-hi!
Cliqueu el següent enllaç:
La família i amics de Jesús

Alternativa Mira el vídeo, respon les preguntes.

https://youtu.be/uTE0-fbH8T0
https://drive.google.com/file/d/15PgIvZZig
yz1-_49BA5yiyLWVggJHQDg/view?usp=sha
ring
DIVENDRES

Anglès

What's the weather like?
Listen to this song about the weather and
clothes.
https://youtu.be/KDE6i_ZZkFU
Do the following activities.
https://es.liveworksheets.com/worksheets
/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/
Vocabulary/Weather_and_clothes_(Froggy
)_ss171117aq

TASCA
RETORNABLE
foto del recompte
de punts en
finalitzar el kahoot
al correu :
teresabosca@esco
laelsangels.cat

TASCA
RETORNABLE
Feu una foto de
la feina i
envieu-la al
correu de la
tutora

Tutoria

M´agradaria ser…
Imagina que trobes un mag i et concedeix
ser com vols. Com voldries ser?
Escriu com voldries ser : amb els amics, a
casa, a l´escola. Després pots fer un bonic
dibuix de com voldries ser...

