
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE 1r 
Setmana del 18 al 24 de maig 
 

1. ESCRIPTURA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
Diari personal: continuar escrivint el diari. Recordeu que        
es pot fer un dibuix, enganxar una petita manualitat, una          
etiqueta... 
 
MOLT IMPORTANT: llegir i tenir la pauta d’escriptura a         
prop abans de començar a escriure. 
 
Pauta d’escriptura 

Objectiu: 
El diari permet als nens i nenes reflexionar        
sobre el seu dia a dia i, en fer-se de forma           
regular, permet anar millorant la     
competència escriptora. 
 

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

o pel Telegram 
 

Enviar  una foto d’una pàgina del diari.  

2. LECTURA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

2.1.- Comprensions lectores. 
 

Grup de 1rA (Fàtima)  
-Wordwall. Endevinalles cos humà 
-Wordwall. Endevinalles personatges fantàstics 2 
- Fitxa interactiva. Veo, veo. El mercado 
- Fitxa interactiva. Qui és qui 
 
Grup de 1rB (Esther): 
-Wordwall. Endevinalles cos humà 
-Wordwall. Endevinalles personatges fantàstics 2 
-Fitxa interactiva. Veo, veo. El mercado  
-Fitxa interactiva. Qui és qui 
 
2.2.- -Lectura en veu alta d’un conte curt.  
Es tracta de triar un conte curt i gravar-se llegint. Aquí           
teniu un link amb contes que us poden anar bé, Podeu           
triar tipus i mida de la lletra: 
-Llegir contes. 
 

 
Objectiu: 

-Anar millorant la comprensió quan llegim 
-Gaudir dels moments de lectura relaxada 

 
 
 
 

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

o pel Telegram 
 
 

Enviar al mail el video llegint el conte curt o 
penjar-lo al grup de Telegram, així els nens i 

nenes es poden escoltar entre ells. 
 
 

 
 

3.  MATEMÀTIQUES ENVIAMENT DE LES TASQUES 

3.1.- Tasques interactives: 
 

Grup de 1rA (Fàtima): 
- Wordwall: Bitllets i monedes 
- Fitxa interactiva: Resol l’enigma 
- Fitxa interactiva: Monedas y billetes 
- Fitxa interactiva: Busca figures 

 

 
Objectiu:  

-Familiaritzar-se amb les  
monedes i bitllets d’euro 

-Raonament matemàtic a partir del joc 
(Resol l’enigma) 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1E1EcOSXEksfT09oTcJ2r4JhN2MuNdRBr/view?usp=sharing
mailto:fsendra@xtec.cat
mailto:evillan2@xtec.cat
https://wordwall.net/play/1412/077/204
https://wordwall.net/play/1412/941/980
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Veo%20veo%20El%20mercado&t=zpo1egkco5&m=d&l=pv&i=fdntuc&r=iv
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Qui%20%C3%A9s%20qui&t=zpo1egkco5&m=d&l=fv&i=tuzxxx&r=db
https://wordwall.net/play/1412/077/436
https://wordwall.net/play/1412/941/147
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Veo%20veo%20el%20mercado&t=x32o9l5tyo&m=d&l=pv&i=fdntuc&r=iv
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Veo%20veo%20el%20mercado&t=x32o9l5tyo&m=d&l=pv&i=fdntuc&r=iv
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Qui%20%C3%A9s%20qui?&t=x32o9l5tyo&m=d&l=fv&i=tuzxxx&r=db
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Qui%20%C3%A9s%20qui?&t=x32o9l5tyo&m=d&l=fv&i=tuzxxx&r=db
https://www.contes.cat/escrits-contes/
mailto:fsendra@xtec.cat
mailto:evillan2@xtec.cat
https://wordwall.net/play/2275/952/584
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Resol%20l%27enigma&t=zpo1egkco5&m=d&l=px&i=ttxsnd&r=bz
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Monedas%20y%20billetes%206&t=zpo1egkco5&m=d&l=vx&i=uzdfdt&r=vi
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rA&s=Busca%20figures&t=zpo1egkco5&m=d&l=bk&i=uxccoz&r=ce


Grup de 1rB (Esther): 
- Wordwall: Bitllets i monedes 
- Fitxa interactiva: Resol l’enigma 
- Fitxa interactiva: Monedas y billetes 
- Fitxa interactiva: Busca figures 

 
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: 
 
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 

4. ELS OCELLS ENVIAMENT  DE LES TASQUES 

4.1.- Wordwall: Quiz show. El concurs sobre les orenetes         
i els falciots. Demostra tot el que saps!!! 
 
Grup de 1rA (Fàtima): Quiz show 1rA 

Grup de 1rB (Esther): Quiz show 1rB 

 
4.2.- Fem una menjadora i un abeurador pels ocells!!!  
 
Són per posar penjats al     
balcó o a la finestra per a       
que els ocells mengin i     
beguin aigua. 
 
Seguiu les instruccions  
en els enllaços:  
 
Fem una menjadora  
 
Fem un abeurador 

 
Objectiu:  

-Fer-se conscient de les coses que s’han 
après sobre orenetes i falciots 

-Tenir cura dels animals de l’entorn 
 
 
 

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

o pel Telegram 
 
 

Podeu enviar foto de la menjadora i 
l’abeurador, o posar-la al grup de Telegram i 

així els companys ho poden veure. 

5. ENGLISH ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 
Fer la fitxa interactiva amb vocabulari sobre fruites i         
verdures (Fruits and vegetables). 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. 
 
FRUITS AND VEGETABLES - 1A  (1A FÀTIMA) 
 
FRUITS AND VEGETABLES - 1B  (1B ESTHER) 
 
 
 

 
Objectiu: 

Aprendre i repassar vocabulari de 
fruites i verdures. 

 
 

Enviament de la tasca a la mestra 
d’anglès  

iferna79@xtec.cat 
 
  

https://wordwall.net/play/2321/968/332
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Enigma%20matem%C3%A0tic&t=x32o9l5tyo&m=d&l=px&i=ttxsnd&r=bz
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Enigma%20matem%C3%A0tic&t=x32o9l5tyo&m=d&l=px&i=ttxsnd&r=bz
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Monedas%20y%20billetes%206&t=x32o9l5tyo&m=d&l=vx&i=uzdfdt&r=vi
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Monedas%20y%20billetes%206&t=x32o9l5tyo&m=d&l=vx&i=uzdfdt&r=vi
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Busca%20figures&t=x32o9l5tyo&m=d&l=bk&i=uxccoz&r=ce
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1rB&s=Busca%20figures&t=x32o9l5tyo&m=d&l=bk&i=uxccoz&r=ce
https://innovamat.com/bmath-descargas/
https://wordwall.net/play/2241/866/449
https://wordwall.net/play/2241/866/877
https://drive.google.com/file/d/1PtTy8ABucOacLCC9noN1ukeNu19cLPRc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Ru54mz5XxT1MJyTvA6lqvW2nt1qjoKL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wDDR0ebjZzOgFmMUmH7wPWopmbUz0EaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wW91moyrRz7Nk4-YobHlM5SjDHH7sLGP/view?usp=sharing
mailto:fsendra@xtec.cat
mailto:evillan2@xtec.cat
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1A&s=FRUIT%20AND%20VEGETABLES%20-%201A&t=1hujdjmkf3&l=sm&i=fzsosx&r=os
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1B&s=FRUIT%20AND%20VEGETABLES%20-%201B&t=1hujdjmkf3&l=sm&i=fzsosx&r=os


 
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 - FRUITS AND VEGETABLES 

6. ARTS & CRAFTS ENVIAMENT DE LES TASQUES 

 

Food art 
 
Agafa menjar: fruita, verdura...    
i fes un bonic i original plat.       
Pensa un títol i li fas una foto. 
 
Alguns exemples AQUÍ 

Objectiu 
 

     Deixar-se sorprendre tot 
experimentant noves formes 

de fer art.  
 
 

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

telegram de forma privada 
 

Enviar foto del plat 

7. EDUCACIÓ FÍSICA ENVIAMENT DE LES TASQUES 

EMOCIONA’T 
 
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. 
 
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. 

https://drive.google.com/file/d/1jcmsVjgMAyORnUZWWm7JjDsvWxwZckqQ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WWZ866fR9VuDF7tdbp9l5CLGbyGYSc2kFZxzLNs-a3Y/edit?usp=sharing
mailto:mtornamo@xtec.cat
mailto:bechjordi@ignasiiglesias.cat


8.  RELIGIÓ ENVIAMENT DE LES TASQUES 

Històries de Jesús: L’ovella perduda. 
 
8.1.- Visualitza aquesta història:  
 La oveja perdida 
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 

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: 24 DE MAIG 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E
https://docs.google.com/document/d/1kARHiD5o99xQxraVljphZpMj_ZvCUyb011CN5kmQ4t4/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

