
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 1r 

Setmana del 20 al 26 d’abril 
 

1. LECTURA DE POESIA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Poema de la Lola Casas sobre les orenetes. Aquí teniu un 

poema preciós sobre les orenetes. Us demanem que el 

llegiu i us graveu llegint-lo o recitant-lo de memòria, tot 

sencer o una part. 

 
Poema Lola Casas. Lletra del poema “Mirar el cel” 

 
Poema recitat per la Lola. Llegit per la Lola expressament 

pels alumnes de 1r. 

Objectiu: 

gust per la lectura de poesia 

 
 

Enviament de les tasques a la tutora:  

la família enviarà el video directament al 

Telegram del grup classe, així tots els 

companys ens podem escoltar. 

Si no teniu Telegram, l’envieu per correu a 

la tutora. 

2. RESOLEM PROBLEMES ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Jocs. Cliqueu al vostre curs, així cada tutora rebrà els 

resultats dels seus alumnes: 

 

Jocs per 1rA (Fàtima): 

-Problemes matemàtics 1r 

-Parells i senars 

-Compta amb desenes 

 
Objectiu: 

-comprensió d’enunciats de problemes 

-recordar el concepte de parell i senar 

-domini de les estratègies de càlcul. 

 
 

Enviament de les tasques a la tutora: 

 

Jocs per 1rB (Esther): 

-Problemes matemàtics 1r 

-Parells i senars 

-Compta amb desenes 

Els jocs no cal enviar-los, només fer-los. La 

tutora rep els resultats directament. 

SOBRETOT, POSEU EL VOSTRE NOM 

ABANS D’ENTRAR AL JOC!!! 

3. OBSERVEM ELS OCELLS ENVIAMENT DE LES TASQUES 

-Treball d’observació dels ocells: 

 
Comencem fabricant uns prismàtics: 

Ens fem uns prismàtics I / Ens fem uns primàtics II 

 
Després sortim al balcó o a la finestra, observem i 

marquem a la taula quin ocell hem vist. En aquesta taula 

teniu les fotos i sons dels ocells. Ho feu més d’un dia. 

Taula d’ocells 1rA (Fàtima) 

Taula d’ocells 1rB (Esther) 

 
-Jocs. Cliqueu al vostre curs, així cada tutora rebrà els 

resultats dels seus alumnes: 

 

Jocs per 1rA (Fàtima): 
-Parts del cos dels ocells 

-Transportem ocells amb tren 

 
Objectiu: 

observar els ocells de l’entorn i 

aprendre a distingir-los 

 
 
 

Enviament de les tasques a la tutora: 

-Marcar a la taula els ocells 

que hem observat 

-Fer els jocs dels ocells 

 
No s’ha de fer cap enviament. La tutora ja 

rep els resultats directament. 

SOBRETOT, POSEU EL VOSTRE NOM 

ABANS D’ENTRAR AL JOC!!! 

https://drive.google.com/file/d/1hhshtDqQUgaih0WuCmMRYYjTOei0Dj-g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1esV3XReprc4MZ3FiXpgcXOzzQraN_dOr/view?usp=sharing
https://wordwall.net/play/1511/602/302
https://wordwall.net/play/1542/508/597
https://wordwall.net/play/1405/177/780
https://wordwall.net/play/1511/602/154
https://wordwall.net/play/1514/592/223
https://wordwall.net/play/1377/255/857
https://www.youtube.com/watch?v=LBThl1F9mTg
https://www.youtube.com/watch?v=zBSnoBaOBAA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sKpMxpSYY1zt_OZhBfO-Fr1W3v0FRlS1SZQodRR4MyY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sKpMxpSYY1zt_OZhBfO-Fr1W3v0FRlS1SZQodRR4MyY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12rjS7AAIxDjxSDJb9NClywc7QYjqRbi8csF4YZjvu80/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12rjS7AAIxDjxSDJb9NClywc7QYjqRbi8csF4YZjvu80/edit?usp=sharing
https://wordwall.net/play/1504/994/383
https://wordwall.net/play/1542/118/981


Jocs per 1rB (Esther): 

-Parts del cos dels ocells 

-Transportem ocells amb tren 

 

4. ENGLISH ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Visualitzeu el vídeo sobre les orenetes en anglès i feu la  

fitxa i el joc de les parts del cos de les orenetes. Objectiu 

Vídeo: the swallows Treball de lèxic: parts del cos dels ocells 

Fitxa: parts of a bird  

I també un joc: Enviament de la tasca a la mestra 

Joc per 1rA (Fàtima) : Parts of a Bird 

Joc per 1rB (Esther): Parts of a Bird 

d’anglès 

iferna79@xtec.cat Enviar 

foto de la fitxa per mail 

5. ARTS & CRAFTS: EL DIBUIX ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
S’acosta Sant Jordi!! Aquí teniu la tasca a fer : 

Draw a castle. 

Objectiu: 

desenvolupament de la creativitat i 

millora de les tècniques plàstiques 

 
Enviament de la tasca a la mestra 

d’Arts & Crafts 

tornamorellmaite@ignasiiglesias.cat 

Enviar foto per mail 

6. RELIGIÓ ENVIAMENT DE LES TASQUES 

-Cançó sobre la Resurrecció de Jesús. 

https://www.youtube.com/watch?v=_d02Eg8ELjE 

Després d’escoltar-la un parell de vegades poden fer un 

dibuix de la imatge que més els agradi. 

-Lectura d'aquest Text. 

Objectiu: 

Conèixer i viure el temps de Pasqua 

 
 

No s’ha de fer cap enviament 

CORREUS ELECTRÒNICS DEL PROFESSORAT DE 1r 

Tutora de 1rA (Fàtima): fsendra@xtec.cat 

Tutora de 1rB (Esther): evillan2@xtec.cat 

Mestra d’anglès (Inés): iferna79@xtec.cat 

Mestre de música (Alberto): rojoalberto@ignasiiglesias.cat 

Mestre d’Educació Física (Jordi): bechjordi@ignasiiglesias.cat 

Mestra d’Arts & Crafts (Maite): tornamorellmaite@ignasiiglesias.cat 

 

 
 
 

 

 

 

 

DATA LÍMIT D’ENTREGA DE TOTES LES TASQUES: 26 D’ABRIL 
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