Benvolgudes famílies,
Com esteu? Esperem que tots bé!
Al llarg d’aquest tercer trimestre us anirem enviant per e-mail
propostes per treballar. Les rebreu setmanalment, cada dilluns.
Si us sembla bé, podeu retornar o enviar les tasques
realitzades als correus de la vostra tutora, qui ho revisarà.
Totes

les

activitats

que

envieu,

sigui

vídeos,

fotos,

documents,.... ho haureu de fer en forma de fitxer adjunt.
Si teniu alguna consulta o dubte, també us podeu posar en
contacte via e-mail, i el més aviat possible us atendrem.
Els 
CORREUS de les tutores de primer són:
1r A: 
eortiga@asegarra.cat
1r B: 
anafulleda@asegarra.cat

Atentament,
Les mestres de 1r
Esther i Anna

Hola nens i nenes!!!
Esteu a punt per iniciar el nostre projecte d’aquest tercer trimestre?

FEM L’ANIMAL ….?
Ep, no malpenseu, el què volem és descobrir i aprendre moltes coses
sobre els animals.

Caldrà doncs que llegeixis, que miris vídeos, que facis els petits reptes
i/o activitats que et plantegi, que juguis… i així serem uns bons
investigadors.
Doncs vinga, posem fil a l’agulla i comencem !!!

1. ANIMALS VERTEBRATS
Ara mirarem un vídeo, però abans de veure’l, pensa...
Què et sembla que vol dir vertebrat?

Quan ho hagis pensat, mira el vídeo.

Clica l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=uQo9wZS2BC0
Joc del penjat:
Suposo que ha quedat clar que els animals vertebrats són els
que tenen…

E__ __ __ __ __ __ __

En aquest segon vídeo, un personatge molt simpàtic, al
final, et farà alguna pregunta, escolta’l ben atentament.
https://www.youtube.com/watch?v=buPiax-DWbM

Activitats interactives:
Activitats per recordar el que t’han explicat els vídeos.
- Un cop feta l’activitat cliqueu 
TERMINADO
.
(Pot ser que us surti una ventanilla que digui que accepteu els
COOKIS, permetiu que si).

-Llavors se us dirà on 
enviar-ho, i cliqueu
sobre “
enviar mis respuestas a mi
profesor
”
.

Us farà escriure el vostre nom (nom del
nen/a) i un correu electrònic (poseu el
de la tutora corresponent). TENIU EL
CORREU A DALT A LA PÀGINA 1.

- Heu de intentar fer l’activitat el més bé possible. Un cop enviada
se us generarà a sobre la fitxa interactiva una puntuació, que serà
el que la tutora rebrà i corregirà. No serà avaluable, però si que
tindrà en compte si heu assolit els conceptes.

- Un cop enviada podeu tancar per la creueta i continuar.

Activitat 1:
https://es.liveworksheets.com/bc145292vi?a=send&g=primer&s=medi
Activitat 2:
https://es.liveworksheets.com/oe145061nl?a=send&g=Primer&s=Medi

2.- CANTEM EN CASTELLÀ?
Potser ara, per practicar una mica de 
CASTELLÀ
, podríem
aprendre una cançó ben divertida. Qui deuen ser els
protagonistes?
Per cert, també la pots ballar !!!
https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c

Aquesta setmana la practiques i la setmana vinent et pots gravar un vídeo
cantant i ballant i me l'envieu. Què et sembla?
3.- LLEGIM?

I ja per acabar, una cosa que hauries de fer cada dia... LLEGIR !!!
Espero que aquest conte, que et proposo llegir, t’agradi tant com a
mi. Es titula Els Bons amics 
i el pots llegir en aquest enllaç:
https://www.slideshare.net/mhormich/els-bons-amics-59675747

T’ha agradat? És bonic, oi?
Ara et proposo que facis un dibuix i el pintis. A sota del dibuix o
en un altre full, escriu una llista de coses que creus que fan els
bons amics, no els del conte si no els teus amics.
Quan ho tinguis, fes-li una foto i envia-me-la.

Activitat complementària: Si encara tens ganes de treballar una
mica més, pots copiar amb molt bona lletra un trosset del conte.
Lletra lligada, d’acord?

4. 
FEM MATEMÀTIQUES:
●Tal i com segur que esteu fent, continueu entrat a la plataforma
BMATH, i feu els exercicis que se us proposen.

5.- ENGLISH TIME:
● PODEU VEURE AQUEST VÍDEO D’EXEMPLE PER PRACTICAR
PREGUNTES I RECORDAR EL NOM D’ALGUNS ANIMALS EN
ANGLÈShttps://youtu.be/WwzN0IsJMEk
● SEGUIDAMENT, PODEU INTENTAR-HO VOSALTRES AMB
L’AJUDA D’ALGUN FAMILIAR, AMB AQUEST VÍDEO:
https://youtu.be/6Un-hpAhYes
PODEU GRAVAR-VOS UNS SEGONS I ENVIAR-NOS-HO AL CORREU
ELECTRÒNIC DE LA TUTORA.
● SI TENIU GANES DE MÉS, PODEU FER AQUESTA FITXA
INTERACTIVA DE RELACIONAR
https://www.liveworksheets.com/zc5424ty?a=send&g=primer&s=angles
QUAN L’ACABEU CLIQUEU A “TERMINAR”, “ENVIAR A MI
PROFESOR”, OMPLIU LES DADES I L’ENVIEU AL CORREU DE LA
TUTORA CORRESPONENT.
6.-EDUCACIÓ FÍSICA
Heu treballat molt i és bo moure el cos. Et proposo un últim repte en el
que et mouràs molt.
●
Fes una mini sessió de ZUMBA!!
Anima a la teva família i gaudiu-ne tots plegats movent el cos!!!
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

7- RECORDO I PENSO
●Clica en aquest enllaç i contesta:
https://es.liveworksheets.com/kb151334fx?a=send&g=CI&s=Autoa
valuaci%C3%B3

Aquestes són les propostes d’aquesta setmana. Teniu temps de
lliurar-les fins divendres 17 d’abril.
El dilluns següent rebreu més activitats.
Estigueu ben atents al correu!!!

UNA FORTA ABRAÇADA DE LES
VOSTRES MESTRES!!!

