PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEL 11 DE MAIG AL 15 DE MAIG 
ÀREA

DILLUNS

Llengua
catalana

NIVELL: SEGON

DESENVOLUPAMENT

OPCIÓ 1
Un conte diferent: El llop i els 3 porquets.
Escolta’l en el següent link:
https://drive.google.com/file/d/1V823NJD8Id6o3YZ4_xYesCTCumypAUC/view?usp=driv
esdk
Fes les activitats. Clica en el següent enllaç
per veure el document.
https://drive.google.com/file/d/1KXZi0lBajz
h7Sm3Bw3R2AtMHaNDdDTvS/view?usp=sh
aring
OPCIÓ 2 (Retornar)
Realitza les següents activitats que podràs
veure si cliques a l’enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1QCKgX9uXxBUinZn5xot6GkQ9Bzgz4FY/view?usp=shar
ing

RETORN
AL TUTOR

OPCIÓ SIEI:
ESCOLTA EL CONTE I FES LES ACTIVITATS
CONTE - ÀUDIO
ACTIVITATS - ELS 3 PORQUETS

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
un joc amb les notes SOL, MI i LA. Tot seguit
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/1NMMgvaIL
1UWRHc1g4lATWbs1fWQ1erdr/view?usp=s
haring

TASCA
RETORNABLE
Retornable
amb les
respostes en un
correu a la
tutora.

DIMARTS

Mates

OPCIÓ 1
Jugar al joc de les formes geomètriques i fer
formes geomètriques en volum amb
“ingredients” especials!, hummmm,
deliciós!! Feu fotos!

TASCA
RETORNABLE

Fer dues
fotografies i
enviar-les al
correu
https://drive.google.com/file/d/1mPAmDkV
electrònic a
c7kYEWj-p35DNbj5BCwvqO9QX/view?usp=s
la tutora.
haring
OPCIÓ 2 (Retornar)
Realitza les següents activitats que podràs
veure si cliques aquest enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1gVswwGH
9YgEt6S_tLX7t-iS7n-4DEvVo/view?usp=shari
ng
OPCIÓ SIEI
Practiquem amb els números

Educació
física

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

TASCA
RETORNABLE
Foto i/o

https://drive.google.com/file/d/1JTPc4pN4
vídeo(si teniu
HDhOC-fRJMPtxuB1_9gn4ZQu/view?usp=sh dificultats per
aring
enviar vídeos
intenteu fer-ho
a càmera
ràpida que
ocuparà
menys)

martabrianso@
escolaelsangels
.cat
DIMECRES

Coneix. del
medi

OPCIÓ 1
Avui treballarem amb el Blat. Hauràs de
contestar les preguntes següents:
https://drive.google.com/file/d/1DjVcGM5is
-Un6q5T2wdjhuNwvjdj5ZVt/view?usp=shari
ng
OPCIÓ SIEI
Mira el següent vídeo i sabràs què fem amb
el blat.
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17
151

Plàstica

Anem a fer manualitats amb la Primavera i
els seus animals:
https://drive.google.com/file/d/1Oahu3U2oDmvfjiYicbdV2iqUx1LlIcE/view?usp=sharin
g

DIJOUS

Llengua
castellana

Fem una recepta! Clica al següent link per
veure el video:
https://drive.google.com/file/d/1V85iTjvZfX
pUgcc6s02COPyT6RlzqSEn/view?usp=drives
dk
Clica en el següent enllaç per veure el
document.
https://drive.google.com/file/d/1uGHLbLXN
VY4VMlI31EUEeyFa4SzN_JJe/view?usp=shar
ing

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/1LK3O89CH
vgBb9h6Ixn-eXgIycyrT1TuK/view?usp=shari
ng

DIVENDRES

Anglès

Aquesta setmana repassarem…
Seasons of the year
Listen to the song!
https://youtu.be/ksGiLaIx39c

Match the picture with the correct word:
https://es.liveworksheets.com/iu316312br

Clothes
Look at the story
https://youtu.be/KBcJZOA3Cuk
Match the picture with the correct word:
https://es.liveworksheets.com/worksheets/
en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Cl
othes/Clothes_(Matching)_xn476vi

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/1uVsgikxe1
3yexqR1XcQTR3WxRGgyig6F/view?usp=shar
ing

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

