
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 1r 
Setmana de l’1 al 7 de juny 
 

1. ESCRIPTURA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

1.1.-Dictat de nombres 
 
Grup de 1rA (Fàtima):  
Dictat de nombres  
 
Grup de 1rB (Esther):  
Dictat de nombres 
 
 
1.2.-Dictat de frases 
 
Grup de 1rA (Fàtima):  
Dictat de frases 
 
Grup de 1rB (Esther):  
Dictat de frases 

 
Objectiu: 

 
-Llenguatge matemàtic:  

el nom dels nombres 
-Fixar l'escriptura de paraules usuals  

(hi ha, vaig, que, amb) 
 

 
Enviament de les tasques a la tutora 

1rA (Fàtima): fsendra@xtec.cat  
1rB (Esther): evillan2@xtec.cat 

 
Són fitxes interactives i ja s’envien 

directament a la tutora quan s’acaba i es 
posa el nom 

2. LECTURA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
Grup de 1rA (Fàtima)  
-Wordwall: Palabras desaparecidas  
-Fitxa interactiva: Monstres Classdojo 
-Fitxa interactiva: Qui sóc  
-Fitxa interactiva: Els oficis. Sopa de lletres 
 
 
Grup de 1rB (Esther): 
-Wordwall: Palabras desaparecidas 
-Fitxa interactiva: Monstres Classdojo 
-Fitxa interactiva:Qui sóc 
-Fitxa interactiva: Sopa de lletres-Els oficis  

Objectiu: 
-Anar millorant la fluidesa i la  

comprensió quan llegim 
-Apropament als jocs amb paraules:  

sopa de lletres 
-Gaudir dels moments de lectura relaxada 

 
Enviament de les tasques a la tutora: 

1rA (Fàtima): fsendra@xtec.cat  
1rB (Esther): evillan2@xtec.cat 

 
Són jocs i fitxes interactius i ja s’envien 

directament a la tutora quan s’acaba i es 
posa el nom 

 

3.  MATEMÀTIQUES ENVIAMENT DE LES TASQUES 

3.1.- Tasques interactives: 
 

Grup de 1rA (Fàtima): 
 
-Fitxa interactiva: Coordenades al plànol 
-Fitxa interactiva: Puzzle matemàtic 
-Fitxa interactiva: Matemàtiques 1r 
-Fitxa interactiva: Càlcul  
 

 
Objectiu:  

-Situar figures en un plànol a partir de 
coordenades 

-Practicar el  càlcul mental i 
adquirir cada cop més agilitat 

 
 
 
 
 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Dictat%20de%20nombres&t=zpo1egkco5&m=d&l=ra&i=ctzcof&r=ox
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Dictat%20de%20nombres&t=x32o9l5tyo&m=d&l=ra&i=ctzcof&r=ox
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Dictat%201r&t=zpo1egkco5&m=d&l=yd&i=xndotx&r=sr
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Dictat%20de%20frases&t=x32o9l5tyo&m=d&l=yd&i=xndotx&r=sr
mailto:fsendra@xtec.cat
mailto:evillan2@xtec.cat
https://wordwall.net/play/2602/014/868
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Personatges%20Classdojo&t=zpo1egkco5&m=d&l=hm&i=fztxzc&r=me
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Qui%20soc?&t=zpo1egkco5&m=d&l=fr&i=xntzsc&r=ss
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Oficis&t=zpo1egkco5&m=d&l=cd&i=txctxu&r=jb
https://wordwall.net/play/2602/014/504
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Monstres%20classdojo&t=x32o9l5tyo&m=d&l=hm&i=fztxzc&r=me
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Qui%20soc?&t=x32o9l5tyo&m=d&l=fr&i=xntzsc&r=ss
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Sopa%20de%20lletres-oficis&t=x32o9l5tyo&m=d&l=cd&i=txctxu&r=jb
mailto:fsendra@xtec.cat
mailto:evillan2@xtec.cat
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Coordenades%20al%20pl%C3%A0nol&t=zpo1egkco5&m=d&l=ys&i=uzodcd&r=hh
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Puzle%20matem%C3%A0tic&t=zpo1egkco5&m=d&l=ny&i=dosdxs&r=pk
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Matem%C3%A0tiques%201r&t=zpo1egkco5&m=d&l=yf&i=tdftff&r=gb
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=C%C3%A0lcul&t=zpo1egkco5&m=d&l=cn&i=ttfztt&r=vj


Grup de 1rB (Esther): 
- Fitxa interactiva:Coordenades al plànol 
- Fitxa interactiva: Puzzle matemàtic 
- Fitxa interactiva: Matemàtiques 1r 
- Fitxa interactiva: Càlcul 

 
3.2.- Plataforma Bmath (opcional) Us recordem que us        
podeu descarregar a l’ordinador o al mòbil la plataforma         
de jocs Bmath, d’Innovamat. Permet fer jocs matemàtics        
durant 15 minuts al dia. Els nens i nenes saben com           
funciona perquè la feiem a l’escola una hora a la          
setmana. Heu de triar l’opció família, no escola, i entrar el           
vostre correu electrònic. 

Enviament de les tasques a la tutora: 
 

En la fitxa interactiva, quan l’acabeu  us 
demanarà posar el vostre nom i clicar a 

Enviar. No cal fer res més. 
 
 

 

4. ELS OCELLS ENVIAMENT  DE LES TASQUES 

4.1.- Els ocells neixen de l’ou: 
 
Grup de 1rA (Fàtima):  
Els ocells són ovípars 
 
Grup de 1rB (Esther): 
 Els ocells són ovípars 
 
 
4.2.- El  penjat dels ocells: 
 
Grup de 1rA (Fàtima):  
Juguem al penjat dels ocells 
 
Grup de 1rB (Esther):  
Juguem al penjat dels ocells 
 

 
Objectiu:  

-Apropar-se al concepte  
d’animal ovípar 

- Entendre que hi ha molts tipus  
d’ocells diferents 

 
 

Enviament de les tasques a la tutora: 
1rA (Fàtima): fsendra@xtec.cat  
1rB (Esther): evillan2@xtec.cat 

 
 

En la fitxa interactiva, quan l’acabeu  us 
demanarà posar el vostre nom i clicar a 

Enviar. No cal fer res més. 
 
 

5. ENGLISH ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Fer la fitxa interactiva sobre els animals. ATENCIÓ!        
Aquesta setmana quan volgueu visualitzar el vídeo us        
sortirà un missatge diferent, vosaltres cliqueu a “disfruta        
de este vídeo en youtube” i se us obrirà el vídeo en            
una altra finestreta. IMPORTANT! que els i les alumnes         
de cada grup la facin utilitzant el link de la seva classe i             
només una vegada. El retorn se’m farà de manera         
automàtica en clicar el botó FINISH. 

ANIMALS - 1A  (1A FÀTIMA) 

ANIMALS - 1B  (1B ESTHER) 

ALTERNATIVA PEL ALUMNES QUE NO TENEN 
ACCÉS A INTERNET! 

Els alumnes que no tinguin possibilitat de fer les fitxes          
interactives poden descarregar-se l’adaptació de la fitxa       

 
Objectiu: 

Repassar el vocabulari dels animals. 
 
 

Enviament de la tasca a la mestra 
d’anglès  

iferna79@xtec.cat 
 
 
 

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Coordenades%20al%20pl%C3%A0nol&t=x32o9l5tyo&m=d&l=ys&i=uzodcd&r=hh
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Puzzle%20matem%C3%A0tic&t=x32o9l5tyo&m=d&l=ny&i=dosdxs&r=pk
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Poti%20poti%20de%20mates&t=x32o9l5tyo&m=d&l=ph&i=odosx&r=sj
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Sumes%20i%20restes%20decenes&t=x32o9l5tyo&m=d&l=yf&i=tdftff&r=gb
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=C%C3%A0lcul&t=x32o9l5tyo&m=d&l=cn&i=ttfztt&r=vj
https://innovamat.com/bmath-descargas/
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Els%20ocells%20s%C3%B3n%20ov%C3%ADpars&t=zpo1egkco5&m=d&l=qc&i=xnxunu&r=jf
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Els%20ous%20dels%20ocells&t=x32o9l5tyo&m=d&l=qc&i=xnxunu&r=jf
https://wordwall.net/play/2620/703/753
https://wordwall.net/play/2620/703/480
mailto:fsendra@xtec.cat
mailto:evillan2@xtec.cat
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1A&s=ANIMALS%20-%201A&t=1hujdjmkf3&l=nm&i=szfstd&r=bq
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1B&s=ANIMALS%20-%201B&t=1hujdjmkf3&l=nm&i=szfstd&r=bq


en pdf. Si no es disposa impressora es pot fer en un full             
en blanc. Un cop feta la tasca caldrà fer un retorn           
enviant una foto de la feina feta al meu correu. 

ANIMALS - FITXA ALTERNATIVA 

6. ARTS & CRAFTS ENVIAMENT DE LES TASQUES 

CONCURS DE DIBUIX FAMILIAR 
Family drawing contest 

 

Concurs de dibuix familiar. Agenda 20-21 
El concurs de dibuix està organitzat amb l’objectiu de         
seleccionar un dibuix per la portada de l’agenda del curs          
vinent. 
 
TEMÀTICA: El tema del dibuix d’aquest anys és l’escola         
des de casa meva. (Dibuixeu com esteu vivint l’escola         
des de casa). 
 
TÈCNICA: Tècnica lliure (podeu utilitzar el que més us         
agradi, colors de fusta, aquarel·la, retoladors,      
plastidecors, ceres,...)  
  
PRESENTACIÓ 
El dibuix s’ha de presentar en un full blanc mida DIN-A4           
(foli) en orientació apaisada (en horitzontal). 
 
Important: quan s’envii la imatge del dibuix       
(fotografia), cal posar el nom i cognoms de        
l’alumne/a al fitxer. 
  
TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins al diumenge 7 de        
juny. 
Més informació AQUÍ 

 
 

Objectiu 
 

     Seleccionar un dibuix per a la portada 
de l’agenda del curs 20-21 

 
 
 
 

Enviament de tasques a la mestra: 
tornamorellmaite@ignasiiglesias.cat 

o per telegram de forma privada 
 

Enviar foto del dibuix 

7. EDUCACIÓ FÍSICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

SIGUES UN OCELL  
 
7.1.- APRENENT A VOLAR.  
Haureu de saltar i us hauran de fer 3 fotos quan estigueu 
a l’aire. Cap part del cos pot estar tocant el terra. A veure 
quin ocell us assambleu ^_^ 
 
7.2.- L’ESTRUÇ MÉS RÀPID/A DEL MÓN. 
Us hauran de fer un vídeo corrent (com a mínim 10 
metres) el més ràpid que pugueu. 
 
7.3.- LA GALLINETA CEGA.  
Us hauran de fer una foto/s jugant a la gallineta cega. 
Teniu 2 enllaços per mirar con s’hi juga. El primer és un 
resum i el segon és més complert. 

Objectiu 
Activitat física: Executar i controlar 

habilitats motrius bàsiques, com ara córrer i 
saltar variant les posicions corporals. 

Explorar i discriminar diferents sensacions i 
experimentar amb l’orientació espaial. 

 
 
 

Enviament de la tasca al mestre 
d’educació física  

bechjordi@ignasiiglesias.cat 
 

Enviar fotos i vídeo per mail  
o 

https://drive.google.com/file/d/1hyz_7Kg38TS9BsAfEiD2N1Ud6dL9_umw/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-CPRi9eg0fBF11JvN3Cew8jER9zbro9vmx_pq7PQw1Y/edit?usp=sharing
mailto:tornamorellmaite@ignasiiglesias.cat
mailto:bechjordi@ignasiiglesias.cat


 
http://www.xtec.cat/~jsanz/jocs/la_gallineta_cega.htm 
 
https://www.conmishijos.com/ninos/ocio/la-gallinita-ciega-
juegos-populares-para-ninos/ 
 
Espero que us ho passeu molt bé! 

Penjar-los a la carpeta d’educació física 
individual que he compartit amb les famílies 

que heu tingut problemes amb el mail.  
 

*Si teniu problemes per la mida de l’arxiu, 
envieu-me un mail i em posaré en contacte 

amb vosaltres per solucionar-ho. 

8.  RELIGIÓ ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
8.1.- Visualitza aquest curtmetratge:  Fishing with Sam 
Ens mostra com podem comportar-nos en determinades 
situacions. 
8.2.- Contesta les preguntes:  Preguntes 

Objectiu 
Reflexionar sobre la pròpia conducta a 

partir de la visualització de petites històries  
 
 

Enviament de tasques a la mestra: 
tornamorellmaite@ignasiiglesias.cat 

 
Enviar foto de  

les respostes a les preguntes 

Mails per enviar les feines o preguntar dubtes 

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 i de Religió (Maite): tornamorellmaite@ignasiiglesias.cat 

 

DATA LÍMIT D’ENTREGA DE  LES TASQUES: 7 DE JUNY 
  
 

http://www.xtec.cat/~jsanz/jocs/la_gallineta_cega.htm
https://www.conmishijos.com/ninos/ocio/la-gallinita-ciega-juegos-populares-para-ninos/
https://www.conmishijos.com/ninos/ocio/la-gallinita-ciega-juegos-populares-para-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=xMnx_3BC7EM
https://docs.google.com/document/d/153unY6rJZmF7lC3QPKgnkVbM7hwr4-nyUv4kapSK5q4/edit?usp=sharing
mailto:tornamorellmaite@ignasiiglesias.cat
mailto:fsendra@xtec.cat
mailto:evillan2@xtec.cat
mailto:iferna79@xtec.cat
mailto:rojoalberto@ignasiiglesias.cat
mailto:bechjordi@ignasiiglesias.cat
mailto:tornamorellmaite@ignasiiglesias.cat

