
CICLE INICIAL  
ESCOLA SOL IXENT 

Setmana del 28 a 4 de maig 
 
Benvolgudes famílies, desitgem que estigueu molt bé. 
Continuem enviant propostes d’activitats perquè aquest temps de confinament pugui          
resultar també un temps educatiu. 
 
Aquest 3r trimestre tindrà un caràcter sumatiu en positiu, per tant, els resultats             
d’aquest no podran condicionar als obtinguts durant el 1r i el 2n trimestre. Sí que,               
per tant, seran un valor afegit i no una penalització en la nota final. És molt                
important que ens feu el retorn del que esteu fent. Podeu estar en contacte amb               
nosaltres pels correus que us vam facilitar. 
 
Les lletres en blau subratllades us portaran al document, ja sigui format pdf o              
word o a l’enllaç corresponent. 
 
Com ja us hem anat dient, és recomanable que alguna estona del dia els infants               
facin alguna d’aquestes activitats, bé sigui de forma individual, bé algunes altres            
estan pensades per fer en família. Vosaltres, millor que ningú, sabreu quin ús en feu               
i quin és el millor moment per fer-les. 
 
Dins els diferents mitjans també trobareu diferents propostes com les que fan a             
Super3, aprendre sense sortir de casa, o al clan, de 8 a 10, no cal tenir Internet. 
 

 ÀMBIT LINGÜÍSTIC  
  

CATALÀ: 

● Escriptura creativa. Activitats pensades per potenciar la imaginació,        
creativitat i practicar l’escriptura. Adequades a cada nivell. 

           Escriptura creativa  2 primer 

           Escriptura creativa 2 segon 

ENGLISH. 

 Aquesta setmana teniu dos videos d´animals per veure al you tube: 
 1-D'animals salvatges.  WILD ANIMALS NAME AND SOUND FOR KIDS. 
 2-D´animals de granja OLD MACDONALD HAD A FARM(cançó). 
 Així podeu practicar la pronúncia 
 No us poso l’enllaç, podeu posar el títol de la cançó directament al you tube. 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1IQ9szJkJsoA2SwRIAN5fSLVOmXxl14K-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12vnz7TsnzYv3nx6yqd6yNHhqJkKf7xzu/view?usp=sharing


ACTIVITATS DE LECTURA 
 
Per tal de relaxar-nos una mica, gaudirem del plaer de llegir una estoneta cada dia               
el conte que més ens agradi. Farem la fitxa en acabar el conte, no cal que sigui                 
aquesta setmana. Teniu la Fitxa de lectura no és necessari fotocopiar-la.           
Simplement fer en un full i enviar-nos la foto. 
 
CASTELLÀ:  

 
● Aquí tenéis una sopa de letras de frutas para primero  y una receta de tortilla, donde 

se tienen que  numerar el proceso, para segundo. 
 

1r - Frutas sopa de letras 
 
2n - Receta de tortilla 

 

 ÀMBIT CIENTÍFICO-MATEMÀTIC 
 
MATEMÀTIQUES 

 
Aquí teniu unes activitats per practicar. Bona feina! 
matemàtiques d'abril 2 

  
Pots fer 15 minuts diaris d’activitats d’operacions on line: 
www.aprendiendomates.com/matematicas/operaciones.php 

 

           TREBALL COMPETENCIAL 

           Aquí teniu una activitat on es treballa diferents àmbits.  

           Recepta cigrons de l'àvia pdf  

           Recepta de cigrons de l'avia word 

 

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES 
 
MÚSICA 
Aquesta setmana treballem una AUDICIÓ, clica l’enllaç i podràs conèixer l’autor de            
l’obra musical i percebre aquesta com sona mitjançant diferents recursos que us            
ofereix la web. M’agradaria que enviessiu al correu musica@solixentcorbins.cat una          
opinió personal del que us ha semblat. Endavant! 
 

● OBRA MUSICAL 
 
VISUAL I PLÀSTICA:  
 
Experiment de Plàstica 

 

 

https://drive.google.com/open?id=18eB3gK9_5fS8a_1F0z7s2i_w4gV7PE3S
https://drive.google.com/file/d/1ZYhrLuifQ9pul0qszhPieKHOtuoVmtjw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M9RV56uNzBMfDaOqt95lYJ6U_m2AhHKl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1nJTYFZYDlm7iMvOAMce2Lw7Y59HYa31Q
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/operaciones.php
https://drive.google.com/file/d/10cfJm7U8VkACCdQtkDWR2ihmJSVJAtDR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NeGDuOZiDeaJGxto9SbCI9P_2W7_50RO/view?usp=sharing
mailto:musica@solixentcorbins.cat
http://fterensi.wix.com/el-vol-del#!page-5
https://drive.google.com/open?id=1fQ7632xl211ihCxPsN42jEZlEHwOnnH7


ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS 
 

RELIGIÓ us proposem : 
 
                  Tasca 1 Religió 

 
ÈTICA us proposem: 
 

● Expliqueu com ha anat la primera hora sense confinament i feu un            
petit dibuix. 

 

ÀMBIT DE LA SALUT 
 
EDUCACIÓ FÍSICA 

  
Som a l'any 2020. UN MALVAT VIRUS AMENAÇA A LA POBLACIÓ! Totes            
les escoles estan tancades i tots els infants han deixat de fer exercici físic.              
Tots? No! Una escola poblada per irreductibles alumnes resisteix encara a           
l'invasor. 
 
Benvinguts al joc ESCAPE COVID-ROOM!!! 
 
Recorda que en acabar la primera prova, envia’ns un missatge a           
educaciofisica@solixentcorbins.cat, indicant que l’has superada i rebràs una        
clau d’un color amb què desbloquejar el següent nivell. 
 
Si tens ganes de fer més coses d’educació física, a continuació hi han dos              
petits jocs que pots fer sol o en companyia. 
 
Educació física a casa 

 
 

FILOSOFIA: 
El nen sense nom vol cuidar als seus padrins.         
L’ajudem?  
Com ens podem cuidar? 
Podem cuidar a algú que no estigui a casa? 
 
I la Nena del Fil parla en una videoconferència amb          
el ratoli Pérez de com cuidar els avis. 
 
la Nena del Fil i el ratolí Pérez 
 
 
Aquí teniu l’enllaç de les activitats de Filosofia 

 

https://docs.google.com/document/d/1v7iHPO7XTLKGDS2EEQFMn_wM-zzkaIe-c5ybKQZ1MzA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-tFjJswssv06ktW829byLag1CujoPaq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1qMshXAks1zRrA8ziQ-BUJdHvQzqDjPy2
https://www.facebook.com/carmen.teatrodecarmen/videos/1434572943370319
https://drive.google.com/open?id=10JZyIcSCKgVxJrEXYgEhL0lfeow92g44

