PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEL 25 DE MAIG AL 29 DE MAIG 
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

DESENVOLUPAMENT

Cliqueu l'enllaç següent per realitzar les
activitats:
https://drive.google.com/file/d/1GxRLthsc
dwi0vimhen6OodEquwsNnmVa/view?usp=
sharing
Opció 2
https://drive.google.com/file/d/1JnX8d715
H-f8J1U-UKb2K0XX0rQjVSUz/view?usp=sha
ring
Opció 3: SIEI
Activitats TEACCH

Música

Avui us proposo aprendre una cançó sobre
un lleó molt vergonyós… I acabarem amb
una sessió de massatges en família, però
són uns massatges ben curiosos perquè,
per fer-los, haureu d’imitar amb les mans
diferents animals. Us hi atreviu? Cliqueu
l’enllaç per veure’n les activitats i els
diferents vídeos:

NIVELL: primer
RETORN
AL TUTOR

https://drive.google.com/file/d/1vOXJyTYU
ph_aPSydOQd6L08Dn8JusPxN/view?usp=s
haring

DIMARTS

Mates

Treballem els nombres i les sumes. Hem de
continuar practicant el càlcul mental.
Som-hi!
Cliqueu l'enllaç següent per realitzar les
activitats:
https://drive.google.com/file/d/1Hcsmhjdc
SkKxWhbQw64Skx9--Qkx0xUO/view?usp=s
haring

Opció 2
Treballem els nombres!
https://drive.google.com/file/d/1ZsSWqvjA
-lHcla6ldan977ZqbUOge-4O/view?usp=sha
ring
Opció 3: SIEI
Problemes matemàtics casolans

TASCA
RETORNABLE
Retorn d´aquesta
tasca activitat
amb una foto a la
tutora

DIMECRES

Educació

Parlem d’alimentació. Cliqueu al enllaç.

física

EDUCACIÓ FÍSICA 1r i 2n setmana 5.pdf

Coneix. del Coneixem una mica més els animals
medi
mamífers. Cliqueu l’enllaç per veure les

activitats:
https://drive.google.com/file/d/1jhDgW7m
unxbEz_duajZhOFjv9hByzvfd/view?usp=sh
aring
I ara us toca a vosaltres, a veure que heu
apres!!
https://drive.google.com/file/d/1KP0lP74k
TNtSTNQM5VfXbRU30jesK8yF/view?usp=s
haring
OPCIÓ SIEI
Els animals
Plàstica

Tornem al fons del mar!
https://drive.google.com/file/d/1iPghmRq
1OStf-syeHhqcbMQlLR-ETP_f/view?usp=sh
aring

DIJOUS

Llengua
castellana

Hacer click en el enlace siguiente para
realizar las actividades:
https://drive.google.com/file/d/1er9y0M9j
hvI3K1gnE_K31PfajyZqRY_b/view?usp=sha
ring
Opción 2
https://drive.google.com/file/d/116eEp_kd
tV8ifptPY3Mdiedr4LW-m_Jv/view?usp=sha
ring
Opción 3 -SIEISílabas

Religió

Aquesta setmana us proposo la següent
activitat.
Cliqueu l’enllaç:
Zaqueu

Alternativa Llegeix la lectura “Les paraules maques” i

després busca dins el teu cap paraules
maques i paraules lletges, divertides i
avorrides.
Clica el següent enllaç per obrir la lectura i
fer les activitats. Ànim que ho faràs súper
bé!
https://drive.google.com/file/d/1_h90wbw
onjQekx3WkdJKBFVvHSIdIYRq/view?usp=s
haring

TASCA
RETORNABLE
Retorn d´aquesta
tasca activitat
amb una foto a la
tutora

DIVENDRES

Anglès

BROWN BEAR, BROWN BEAR, WHAT DO
YOU SEE?
Listen to the story.
https://youtu.be/WST-B8zQleM

Listen to the song
https://youtu.be/gUdnsvvnnWo

Put the animals in order.
https://es.liveworksheets.com/worksheets
/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/
Animals/Brown_bear_story_activity_hg177
221zh

Listen and match.
https://es.liveworksheets.com/fu268487ia

Match the pictures with the correct words.
https://es.liveworksheets.com/worksheets
/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/
Storytelling/Brown_bear_kp75806sp

Tutoria

