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

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: segon

DESENVOLUPAMENT

LA GRANJA: bufff, quants animals hi viuen a
la granja!,...us proposo que imagineu que
heu visitat una granja, m’ho podeu
explicar? primer llegiu atentament les
instruccions i després poseu mans a l’obra!
https://drive.google.com/file/d/1mGQ01dk
8Yzja3lo3q3rc-bA_sJKh-hw9/view?usp=sha
ring
https://drive.google.com/file/d/1w7nB-L3Z
qioR-kYzxyb1LYaog4UfBYWC/view?usp=sh
aring

Opció 2:
https://drive.google.com/file/d/1fp-9LpELJ
wwdpiiV5C0La8i1vfpN_ION/view?usp=shar
ing

RETORN
AL TUTOR

Opció 3 -SIEILectura (Animals)
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 i PELL
o MEMBRANA.
https://www.youtube.com/watch?v=15cyu
4JKWpg
I aquí us deixo un joc molt divertit per
endevinar els instruments de percussió
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 ben 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

Repartim i agrupem. Clica al següent link
per veure el vídeo:
https://drive.google.com/file/d/1llOOl4mh
qx3DmG_8ZgFn7saqVLzX4Fr9/view?usp=sh
aring
Clica l’enllaç per veure el document:
https://drive.google.com/file/d/1XoEQenrg
jHkN92_tq0YVVrANl7OLNPNB/view?usp=s
haring
Opció 2
https://drive.google.com/file/d/1wdMsjhN
wz8tih0Oi6e78Xt2Q7zPybUkL/view?usp=sh
aring
Opció 3 -SIEILa màquina dels números

Educació

Parlem d’alimentació i ens movem:

física

EDUCACIÓ FÍSICA 1r i 2n setmana 6.pdf

DIMECRES

Coneix. del Aquesta setmana treballarem “Els Animals”
medi

https://drive.google.com/file/d/1VYYlDOp6
sQIawxjj2ZOspcRsYAlq7F3e/view?usp=shar
ing

Plàstica

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

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

DIJOUS

Llengua
castellana

Inventamos animales. Haz clic en los
siguientes enlaces para ver los videos:
https://youtu.be/bTw2huDrI5c
https://youtu.be/8uZ0I-4rcrU
Haz clic aquí para ver el documento:
https://drive.google.com/file/d/1LgtXrHMv
9hbe025Q76R103t5yLWHsmQn/view?usp=
sharing
Opción 2
https://drive.google.com/file/d/1WM_UXp
gpEPVJrGFZ29P2ePpR2udd6Qga/view?usp
=sharing

Opción 3 -SIEIAnimales
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

Pets

RETORNABLE

Watch the video and complete the activity: Correu

electrònic a

https://es.liveworksheets.com/worksheets
martaroque@es
/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/ colaelsangels.cat
Animals/PETS_(with_video)_drag_and_dro
p_exercise_qc587pt
Prepositions song

https://youtu.be/DHb4-CCif7U
Let's practice
https://es.liveworksheets.com/worksheets
/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/
Pets/Pets_bn17629lc
And… Let's sing!!!
https://youtu.be/pWepfJ-8XU0

Per retornar la tasca, envieu un correu
electrònic a
martaroque@escolaelsangels.cat amb el
nom de l'alumne a l'assumpte i adjuntant
la fotografia de l'activitat un cop
finalitzada.
Tutoria

