
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 1r 
Setmana de l’11 al 17 de maig 
 

1. ESCRIPTURA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Aquesta setmana anem al teatre a veure una obra:  
EL MONSTRE DE COLORS. 
 
Quan acabeu de veure l’obra, reflexioneu sobre les        
vostres emocions i expliqueu-les en aquesta fitxa       
interactiva: 
 
Grup 1rA (Fàtima): Les meves emocions 
 
Grup 1rB (Esther): Les meves emocions 

Objectiu: 
-Identificar les principals emocions 

-Entendre que és normal sentir tota mena 
d’emocions, ja siguin agradables o no 

-Practicar l’expressió escrita 
 
 

Enviament de les tasques a la tutora: 
La fitxa interactiva envia els resultats 

directament.  

2. LECTURA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

2.1.- Comprensions lectores. 
 

Grup de 1rA (Fàtima)  
-Wordwall. Personatges fantàstics. 
-Fitxa interactiva: Veig, veig: el parc 
-Fitxa interactiva: Jane Goodall 
-Fitxa interactiva: Aliens 

 
Grup de 1rB (Esther): 

- Wordwall. Personatges fantàstics 
- Fitxa interactiva: Veig, veig: el parc 
- Fitxa interactiva: Jane Goodall 
- Fitxa interactiva: Aliens 

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

 
Objectiu: 

-Anar millorant la comprensió quan llegim 
-Entendre que llegir ens permet  aprendre 
coses del món: qui va ser Jane Goodall 

-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. 

 
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. 
 

3.  MATEMÀTIQUES ENVIAMENT DE LES TASQUES 

3.1.- Tasques interactives: 
 

Grup de 1rA (Fàtima): 
 

- Fitxa interactiva: Sumes que fan 100 
- Fitxa interactiva: Completa els nombres 
- Fitxa interactiva: Valor numèric de les figures 
- Wordwall: Estratègies de càlcul mental  

 
Grup de 1rB (Esther): 
 

- Fitxa interactiva: Sumes que fan 100 
- Fitxa interactiva: Completa els nombres 

 
 

Objectiu:  
-Domini d’ estratègies de càlcul. Si coneixen 
el resultat d’una suma o resta, poden deduir 

el resultat  d’una semblant 
-Domini de la numeració de 1 a 100 

-Raonament matemàtic a partir del joc (Valor 
numèric de les figures) 

 
Enviament de les tasques a la tutora: 

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

tutora rep els resultats directament.  

https://www.youtube.com/watch?v=r8oZDzASmBE
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Les%20nostres%20emocions&t=zpo1egkco5&l=ho&i=tutdof&r=zn
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Les%20nostres%20emocions&t=x32o9l5tyo&m=d&im=n&l=ho&i=tutdof&r=zn
https://wordwall.net/play/1412/695/372
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Veig,veig:%20el%20parc&t=zpo1egkco5&m=d&l=de&i=cuxzdd&r=si
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Jane%20Goodall&t=zpo1egkco5&m=d&l=de&i=txddnd&r=tg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Aliens&t=zpo1egkco5&m=d&l=mp&i=uutnfx&r=sj
https://wordwall.net/play/1412/695/371
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Veig%20Veig%20el%20park&t=x32o9l5tyo&m=d&im=n&l=de&i=cuxzdd&r=si
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Jane%20Goodall&t=x32o9l5tyo&m=d&im=n&l=de&i=txddnd&r=tg
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Els%20Aliens&t=x32o9l5tyo&m=d&im=n&l=mp&i=uutnfx&r=sj
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Sumes%20que%20fan%20100&t=zpo1egkco5&m=d&l=sc&i=uuzsxo&r=sh
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Completa%20els%20nombres&t=zpo1egkco5&m=d&l=se&i=cuntxo&r=ma
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Valor%20de%20les%20figures&t=zpo1egkco5&m=d&l=ld&i=unnsuf&r=hs
https://wordwall.net/play/2040/026/732
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Completa%20el%20n%C3%BAmero%20100&t=x32o9l5tyo&m=d&l=sc&i=uuzsxo&r=sh
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Completar%20els%20nombres&t=x32o9l5tyo&m=d&l=se&i=cuntxo&r=ma


- Fitxa interactiva: Valor numèric de les figures 
- Wordwall: Estratègies de càlcul mental 

 
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. 

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 

4. OBSERVEM ELS OCELLS ENVIAMENT  DE LES TASQUES 

4.1.- Feu el vostre gràfic de barres amb les dades          
d’observació dels ocells.  
 
Taula de resultats de 1rA (Fàtima) 

Taula de resultats de 1rB (Esther) 
 
Primer mireu la taula de resultats del vostre grup i anoteu           
en un full quants ocells de cada tipus heu vist entre tots            
els companys de classe. 
 
Després penseu com voleu representar aquestes dades       
en un gràfic de barres. MIREU AQUESTES       
PROPOSTES. 
 
Un cop fet el gràfic envieu una foto. Les mestres farem           
una exposició de gràfics virtual amb totes les fotos. 
 
4.2.- Mirant la gràfica que has fet dels ocells, contesta les           
preguntes de la fitxa: 
 
Grup de 1rA (Fàtima): Interpreto la gràfica dels ocells  
 
Grup de 1rB (Esther): Interpreto la gràfica dels ocells  

 
Objectiu:  

-Elaborar un gràfic de barres 
-Interpretar les dades del gràfic de barres 

 
 
 
 
 

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

o pel Telegram 
 

-Enviar la foto del gràfic a les tutores 
- La fitxa interactiva no vel enviar-la,  

ja la rep la tutora. 

5. ENGLISH ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Fer la fitxa interactiva sobre els dies de la setmana (Days           
of the week). 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. 
 
DAYS OF THE WEEK - 1A  (1A FÀTIMA) 
 
DAYS OF THE WEEK - 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 dies de la 
setmana que hem treballat a l’escola  

durant els 2 primers trimestres. 
 
 

Enviament de la tasca a la mestra 
d’anglès  

iferna79@xtec.cat 
 

La fitxa interactiva ja s’envia de  
forma automnàtica.  

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Valor%20num%C3%A8ric&t=x32o9l5tyo&m=d&l=ld&i=unnsuf&r=hs
https://wordwall.net/play/2040/026/807
https://innovamat.com/bmath-descargas/
https://drive.google.com/file/d/1pRD9GbSyLRx1DvHwF10lhL1P7o2codo5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRD9GbSyLRx1DvHwF10lhL1P7o2codo5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znaCB4mVxKoKjXXXET-j5uZ0Kjt0-n9k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1znaCB4mVxKoKjXXXET-j5uZ0Kjt0-n9k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KFospZ-pc2AYu9RpaMp-t6N7HcczOdMB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KFospZ-pc2AYu9RpaMp-t6N7HcczOdMB/view?usp=sharing
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Gr%C3%A0fica%20dels%20ocells&t=zpo1egkco5&m=d&l=ov&i=cdzoto&r=yk
https://www.liveworksheets.com/ov420838yk
mailto:fsendra@xtec.cat
mailto:evillan2@xtec.cat
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1A&s=DAYS%20OF%20THE%20WEEK%20-%201A&t=1hujdjmkf3&l=es&i=cddszu&r=ck
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1B&s=DAYS%20OF%20THE%20WEEK%20-%201B&t=1hujdjmkf3&l=es&i=cddszu&r=ck


en pdf. Si no es disposa impressora es pot fer en un full             
en blanc.  
DAYS OF THE WEEK - FITXA ALTERNATIVA 
 

En el cas de fer la fitxa en pdf, un cop feta 
la tasca caldrà fer un retorn enviant una 
foto de la feina feta al correu de la Inés.  

6. ARTS & CRAFTS ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Celebrem Sant Ponç amb els 
gegants de Tordera. Mireu les 
imatges AQUÍ.  
 
Dibuixeu-los i  
pinteu-los en  
un full o bé    
pinteu aquesta  
PLANTILLA. 
Envieu el dibuix 

Objectiu 
Apropar-se a les tradicions i 

 festes de Tordera 
Millorar el dibuix i la tècnica de pintar 

 
 

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 

EMOCIONA’T 
 
Relacionarem l’educació física amb les emocions (feina       
d’escriptura). 
 
7.1.- Us haureu de gravar o fer una foto representant les 
següents emocions i estats d’ànim: 

● Ràbia 
● Por 
● Vergonya 
● Sentir-se 

molest per 
alguna cosa 

● Alegria 
● Tristesa 
● Calma 

 
7.2.- Per acabar, haureu de gravar-vos fent alguna cosa 
(la que vulgueu, pot ser esbojarrada) que us faci estar 
molt contents/alegres. 

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 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 relat bíblic:   David i Goliat 
8.2.- Després de veure el video: 

- Contesta aquestes preguntes i envia una foto 
amb les respostes. 

 

Objectiu 
   Aprendre i aprofundir en els relats de la 
Bíblia . 

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

 
Enviar foto de  

les respostes a les preguntes 

https://drive.google.com/file/d/1TXEvfecbl3q4PyhUII4F8L1DwgBssere/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rY0S3iA-FEBNVmiheWH1xycT5n3Mb8i8wYNbWpiPknI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dnyjk6QHVeZ1cmekyJgWfwpAxrcsAlRS/view?usp=sharing
mailto:mtornamo@xtec.cat
mailto:bechjordi@ignasiiglesias.cat
https://www.youtube.com/watch?v=dilNo9BTqxQ
https://docs.google.com/document/d/13LwNgpsPsnqbzWbyoIoxKrHOuCNBtHIHEJ6D7KBc_-0/edit?usp=sharing
mailto:mtornamo@xtec.cat


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: 17 DE MAIG 
 
  
   

mailto:fsendra@xtec.cat
mailto:evillan2@xtec.cat
mailto:iferna79@xtec.cat
mailto:rojoalberto@ignasiiglesias.cat
mailto:bechjordi@ignasiiglesias.cat
mailto:mtornamo@xtec.cat


 
 


