
 
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 1r         SETMANA 4 A 10 DE MAIG 
 

1. LECTURA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

1.1.- Comprensions lectores català i castellà. 
 

Grup de 1rA (Fàtima)  
- Wordwall. La tortuga golafre 
- Wordwall: El cocinero 
- Fitxa interactiva: La  recepta 
- Fitxa interactiva:La biblioteca 

 
Grup de 1rB (Esther): 

- Wordwall. La tortuga golafre 
- Wordwall: El. cocinero. Verdadero o falso 
- Fitxa interactiva: La  recepta 
- Fitxa interactiva: La biblioteca 

 
1.2.- Continuar fent lectura silenciosa cada dia uns        
15-20 minuts. Buscar un lloc tranquil i relaxat. 

 
Objectiu: 

-Anar millorant la comprensió quan llegim 
-Practicar la velocitat lectora (El cocinero) 
-Gaudir dels moments de lectura relaxada 

 
 

Enviament de les tasques a la tutora: 
 

No cal fer cap enviament. La tutora ja rep 
els resultats dels jocs. 

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

Enviar. 
 

SOBRETOT, POSEU EL VOSTRE NOM! 
ELS ALUMNES QUE NO TENIU ACCÉS A       
INTERNET PODEU FER LA FITXA EN UN       
FULL I ENVIAR LA FOTO. 
 

2. MATEMÀTIQUES ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
2.1.- Tasques interactives: 
 

Grup de 1rA (Fàtima): 
 

- Fitxa interactiva: Càlcul per deducció 
- Fitxa interactiva:  Càlcul per deducció 2 
- Fitxa interactiva: Càlcul per deducció 3 
- Wordwall: Problemes matemàtics II.  

 
Grup de 1rB (Esther): 

- Fitxa interactiva: Càlcul per deducció 
- Fitxa interactiva:  Càlcul per deducció 2 
- Fitxa interactiva: Càlcul per deducció 3 
- Wordwall: Problemes matemàtics II. 

 
2.2.- 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. 

 
 

Objectiu:  
-domini de les estratègies de càlcul. Si 

coneixen el resultat d’una suma o resta, 
poden deduir el resultat  d’una semblant. 

 
 
 

Enviament de les tasques a la tutora: 
 
Els jocs no cal enviar-los, només fer-los. La 

tutora rep els resultats directament.  
En la fitxa interactiva, quan l’acabeu  us 
demanarà posar el vostre nom i clicar a 

Enviar. 
 

SOBRETOT, POSEU EL VOSTRE NOM !! 
ELS ALUMNES QUE NO TENIU ACCÉS A       
INTERNET PODEU FER LA FITXA     
INTERACTIVA EN UN FULL I ENVIAR LA       
FOTO 

 

https://wordwall.net/play/1425/416/269
https://wordwall.net/play/1900/886/467
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1r%20A&s=La%20recepta&t=zpo1egkco5&l=ll&i=tcxdso&r=el&m=d
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=La%20biblioteca&t=zpo1egkco5&l=ao&i=tcxttd&r=ps&m=d
https://wordwall.net/play/1425/416/338
https://wordwall.net/play/1885/734/962
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=La%20recepta&t=x32o9l5tyo&l=ll&i=tcxdso&r=el&m=d
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=La%20Biblioteca&t=x32o9l5tyo&l=ao&i=tcxttd&r=ps&m=d
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=C%C3%A0lcul%20per%20deducci%C3%B3&t=zpo1egkco5&l=dg&i=tccotu&r=ln&m=d
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=C%C3%A0lcul%20per%20deducci%C3%B3%202&t=zpo1egkco5&l=gb&i=tcfuxx&r=jv&m=d
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=C%C3%A0lcul%20per%20deducci%C3%B3%203&t=zpo1egkco5&l=zq&i=tcfdtu&r=ht&m=d
https://wordwall.net/play/1901/059/329
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Completa%20els%20quadres%20de%20les%20taules&t=x32o9l5tyo&l=dg&i=tccotu&r=ln&m=d
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Sumes%20i%20restes%20deduibles&t=x32o9l5tyo&l=gb&i=tcfuxx&r=jv&m=d
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=C%C3%A0lcul%20per%20deducci%C3%B3%203&t=x32o9l5tyo&l=zq&i=tcfdtu&r=ht&m=d
https://wordwall.net/play/1901/059/121
https://innovamat.com/bmath-descargas/


 

3. OBSERVEM ELS OCELLS ENVIAMENT  DE LES TASQUES 

Acabem la tasca de la setmana passada. 
 
Videos i documents. Anar mirant i llegint amb calma els          
links que us proposem, anotant alguna cosa nova que         
haguem après. Els nens i nenes es gravaran en vídeo o           
un àudio explicant les informacions noves que han        
descobert (un mínim de 5 coses que han        
après) : 
 
Vídeos:  Las aves,  Las golondrinas,  
 
Documents: Orenetes-Agents rurals;   
Falciots i ballesters; Orenetes i falciots; Com       
identificar les orenetes    El falciot 

 
Objectiu:  

-llegir informació sobre els ocells i ser 
conscient de les coses noves que 

s’aprenen 
-llegir per aprendre  

 
 

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

 
-Fer el vídeo o àudio amb les coses noves 
que hem après de les orenetes i enviar-lo a 

les tutores 

4. ENGLISH ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Fer la fitxa interactiva sobre el conte de “La caputxeta          
vermella” (Little Red Riding Hood). 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. 
 
LITTLE RED RIDING HOOD - 1A (1A FÀTIMA) 
 
 
LITTLE RED RIDING HOOD -  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       
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. 
 
FITXA ALTERNATIVA LITTLE RED RIDING HOOD  
 

 
Objectiu: 

- Acostumar l’oïda a la sonoritat de 
 la llengua anglesa.  

- Conèixer un conte clàssic en anglès. 
Treballar el lèxic del conte relacionat amb 

el vocabulari que ja s’ha treballat a l’escola. 
 
 
 
 

Enviament de la tasca a la mestra 
d’anglès  

iferna79@xtec.cat 
 
  

5. ARTS & CRAFTS ENVIAMENT DE LES TASQUES 

  
The garden, Joan Miró. 
 
Observa AQUÍ l’obra de Joan     
Miró. 
 
Després mira aquest   
ENLLAÇ i prova de fer     
aquesta obra en un full blanc.      
Cal pintar-ho.  

Objectiu 
Observar, gaudir i representar plàsticament 

l’obra d’un artista conegut 
 
 
 

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

telegram de forma privada 
 

Enviar foto del dibuix 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j4V2dema2yI
https://www.youtube.com/watch?v=KxrF6CCFEeg
https://drive.google.com/file/d/1TWK4wU48oFjMB0-NbafmB1RfKh4ujGZA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T7AmJDKPuSV6YdQxrcj9mSmqjN_n4kBq/view?usp=sharing
http://educacioambientalagro.com/oronetes-i-falciots/
http://www.sqvnatura.org/orenetes-com-identificar-les-i-diferenciar-les/
http://www.sqvnatura.org/orenetes-com-identificar-les-i-diferenciar-les/
http://www.xtec.cat/~fturmo/d108/ocells/falciot.htm
mailto:fsendra@xtec.cat
mailto:evillan2@xtec.cat
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1A&s=LITTLE%20RED%20RIDING%20HOOD%20-1A&t=1hujdjmkf3&l=ng&i=tdfscn&r=xb
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1B&s=LITTLE%20RED%20RIDING%20HOOD%20-1B&t=1hujdjmkf3&l=ng&i=tdfscn&r=xb
https://drive.google.com/file/d/1VlJ5tx2FztNqttLhrEBheAAJJbprUxAU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ny1o_ge-5oeZiRs0ayFFcV45v1AS6vFW/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=KD0xK-weKEk
mailto:mtornamo@xtec.cat


 

6. EDUCACIÓ FÍSICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

CONFINAMENT BESTIAL! 
 
Hola famílies, com que encara m’estan arribant vídeos, 
mantindré el repte una setmana més. Les famílies que ja 
ho teniu fet, com ja heu fet algunes, us podeu posar en 
contacte amb mi a través del mail i si us bé de gust us 
proposaré nous reptes opcionals. 
 

1. Cliqueu a l’enllaç:  AQUÍ 
 

2. Us hauran de gravar representant a 5 dels 
animals que surten a l’arxiu. Cada animal que 
representeu ha de durar uns 10 segons, de 
manera que, com a mínim, us sortirà un vídeo d’1 
minut aproximadament. 
 

3. M’haureu d’enviar el vídeo al meu mail.  
A l’assumpte del mail haureu d’escriure: 
CONFINAMENT ANIMAL / Nom, cognom i curs 
 

4. Exemple e-mail: 
Per a: bechjordi@ignasiiglesias.cat 
Assumpte: CONFINAMENT BESTIAL / Bernat Bech 1r B 
 
A veure si aconseguim fer un bon zoo virtual! 

Objectiu 
Expressió corporal: Explorar, expressar, 
representar i transmetre a través de les 
possibilitats expressives del nostre cos. 

 
 
 
 
 
 

Enviament de la tasca al mestre 
d’educació física  

bechjordi@ignasiiglesias.cat 
 

Enviar vídeos per mail  
o 

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 pel tamany de l’arxiu, 
envieu-me un mail i em posaré en contacte 

amb vosaltres per solucionar-ho. 

7. RELIGIÓ ENVIAMENT DE LES TASQUES 

7.1.- Visualització del vídeo:  
El primer milagro de Jesús, Las bodas de Caná 
 
7.2.- Després de veure el video: 

- Contestar aquestes preguntes  
- Fer un dibuix sobre aquest miracle. Aquí podeu 

veure imatges de la història. 

Objectiu 
Conèixer el primer miracle que va fer Jesús 

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

 
Enviar foto del dibuix i  

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 (Maite): tornamorellmaite@ignasiiglesias.cat 

 

DATA LÍMIT D’ENTREGA DE  LES TASQUES: 10 DE MAIG 
 
  
 

https://docs.google.com/presentation/d/11sb9-Z5yL31aRLWaFqaV3HzcUug6VVysT_raVdjd5e4/edit?usp=sharing
mailto:bechjordi@ignasiiglesias.cat
mailto:bechjordi@ignasiiglesias.cat
https://www.youtube.com/watch?v=V1VaP7hXMxQ
https://docs.google.com/document/d/1EHUrr49Juyz5Zwg1wsF43K7GoQHfhtBpelnhv97U6eg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Zm-1wwtStkxHY6AjwUVrkZwOFCipZZdZIiDSQYa7Fg0/edit?usp=sharing
mailto:mtornamo@xtec.cat
mailto:fsendra@xtec.cat
mailto:evillan2@xtec.cat
mailto:iferna79@xtec.cat
mailto:rojoalberto@ignasiiglesias.cat
mailto:bechjordi@ignasiiglesias.cat
mailto:mtornamo@xtec.cat

