
CI (setmana del 30 de març al 3 d'abril) - 1r PRIMÀRIA - programació tasques setmanal  /  tasques per dies        
ASSIGNATURES TASCA 1 TASCA 3 TASCA 4

CATALÀ
TALLER 20: pàgines 66, 67, 68 i 69 (activitat 6).
Us anime a realitzar l'experiment de "la tinta 
invisible". Podeu enviar-me una foto del resultat 
de l'experiment al meu correu electrònic.

Llibreta dels bons moments: escrivim i fem el dibuix 
d'un bon moment que hem viscut al llarg d'aquesta 
setmana.  S'ha d'esciure la data a dalt  del full 
(orientació vertical) 

CASTELLÀ

COMPRENSIÓN LECTORA: LOS PIRATAS. 
Llegir el text en PDF de "los piratas" i descarregar el 
PDF de les preguntes. Aquest PDf serà editable, és a 
dir, una vegada descarregat, hem d'escriure nom i data, 
i respondre a les preguntes. Quan estigui acabat, heu 
d'enviar-me el document al correu electrònic. 

ANGLÈS

DAYS OF THE WEEK
Per recordar els dies de la setmana i els números de l'1 
al 20 us deixe les cançons que podeu trobar al final 
d'aquesta graella. (links en color verd clar)

A continuació, per realitzar el la tasca "What day is 
today?" deixe tres documents on podeu veure els dies 
de la setmana en català/castellà/anglès i els mesos en 
anglès i una graella amb els números de l'1 al 20 
escrits en anglès.

La tasca "What day is today" és un document PDF 
editable. El podeu enviar al meu correu electrònic. 
Recordeu escriure el nom.

CRAFT
Segur que tindrem a casa molts cartronets de paper 
del WC.... A nem a intentar fer un animal que podem 
trobar al zoo. Com no disposem de molt de material 
hem d'imporvisar i deixar volar la imaginació: llenties 
per a les taques de la jirafa, macarrons per a la trompa 
dels l'elefants. Podeu enviar-me fotos de les vostres 
creacions :)

Us deixe una cançó "Let's go to the zoo" per agafar 
idees :)

MATEMÀTIQUES

CÀLCUL MENTAL:  Aquesta activitat es realitza de 
manera acompanyada amb l'infant. Es durà a terme de 
forma oral i escrita, és a dir, l'adult escriurà el nº 26 al 
mig d'un full i anirà fent les següents preguntes:
- Quantes unitats té el número 26? 
- Quantes desenes té el número 26?
- Quin número va abans del número 26?
- Quin número va després del número 26?
- El número 26 és un nombre parell o senar? Per què? 
- Digues una suma on el resultat sigui 26. 
- Digues una resta on el resultat sigui 26.
- Escriu el número 26 amb lletres.
- Comptar de  2  en  2  del 26 fins arribar al 50. 
Una vegada han acabat amb el número 26, els donem 
els següents números i han de dir quin número va 
abans i quin va després: 61; 17; 48.

SUMES PORTANT: Fer les següents sumes 
portant de dues xifres en un full a part. Recordeu 
que les sumes s'han d'escriure en vertical:
* 23 + 19
* 43 + 27
* 31 + 19
* 62 + 11

TALLER 16: Les figures simètriques. Pàgines: 50, 51, 
52 i 53

C. MEDI SOCIAL
Experiment: LA CONTAMINACIÓ DE L'AIGUA
En el Document PDF que heu rebut podeu veure 
l'explicació de l'experiment a realitzar i un exemple 
sobre com organitzar la informació que volem 
expressar en el full. Us convide a que m'envieu fotos 
amb el procés així com els vostres resultats.

C. MEDI NATURAL

ED. EN VALORS

ÀMBIT ARTÍSTIC PROPOSTA MUSICAL: Cançó i coreografia: 
"L'abecedari", D. Gelabert.  

https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
https://www.youtube.com/watch?v=ITUmXHq7Y-A
https://www.youtube.com/watch?v=ITUmXHq7Y-A


EDUCACIÓ FÍSICA

Avui podries inventar-te un circuit on haguessis de 
saltar molts obstacles, coixins, sabates, garrafes....

T’agraden els contes i el Ioga?

Si tens una corda a casa prova de fer 10 salts 
amb els peus junts, primer a poc a poc i després 
accelerant el ritme. Recordeu de respirar bé.

Busquem un lloc ampli: garatge, passadís, menjador...
on no hi hagi coses entre mig practica diferents 
desplaçaments: de costat, quatre grapes, de costat, de 
cranc...

Practiquem Ioga? 

TASCA OPCIONAL PER TOTHOM: : Enviar una foto (en horitzonatl) al correu de centre IE Castellterçol, amb un missatge d'ànim! Gràcies per participar
Days of the week song - Singing Walrus
Counting 1 to 20 number song - Pinkfong Songs

NOTA: no és necessari imprimir els fulls que us he enviat. Fixeu-se que alguns PDF són editables (es descarrega, es completa i s'envia a la tutora) i els altres serveixen d'exemple per veure com podeu organitzar la informació al full. 
Podeu enviar-me fotos de les activitats i creacions :)

https://youtu.be/AAx1fGjpc0w
https://youtu.be/AAx1fGjpc0w
https://youtu.be/AAx1fGjpc0w
https://youtu.be/AAx1fGjpc0w
https://youtu.be/AAx1fGjpc0w
https://youtu.be/AAx1fGjpc0w
https://youtu.be/Lt0SVNHlPeY?list=PLy_VvXUypN6el46R3biH9sZ8eH5STbQIt https://youtu.be/NN7FpCQU_rk?list=PLy_VvXUypN6el46R3biH9sZ8eH5STbQIt
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=EbgwPx6mYu4&t=4s


CI (setmana del 30 de març al 3 d'abril) - 2n PRIMÀRIA - programació tasques setmanal  /  tasques per dies
ASSIGNATURES TASCA 1 TASCA 2 TASCA 3 TASCA 4

CATALÀ Llibre de català: TALLER 16   La recomanació.
Pàgina: 54,55,56

 LLIBRETA DELS BONS MOMENTS: 
Escriure la data a dalt del full. A sota esriure 
un text sobre algun fet que sigui important per 
l'alumne/a i a sota fer un dibuix.

DOSSIER FEINES: Dictat preparat: ce/ci
Recordeu els passos que heu de fer per prepar-lo:
1. Llegeixo tot el dictat.
2. Subratllo les paraules on em puc equivocar.
3. Demano que dictin el dictat.
4. Miro els errors i els torno a escriure...

CASTELLÀ
Llibre de castellà: TALLER 15   Aprender 

para entender.
Pàgina: 54,55

ANGLÈS

DAYS OF THE WEEK
Per recordar els dies de la setmana i els números de 
l'1 al 20 us deixe les cançons que podeu trobar al 
final d'aquesta graella. (links en color verd clar)

A continuació, per realitzar el la tasca "What day is 
today?" deixe tres documents on podeu veure els 
dies de la setmana en català/castellà/anglès i els 
mesos en anglès i una graella amb els números de 
l'1 al 20 escrits en anglès.

La tasca "What day is today" és un document PDF 
editable. El podeu enviar al meu correu electrònic 
cristina.morant@iecastell.cat 
Recordeu escriure el nom :)

  

MATEMÀTIQUES

DOSSIER FEINES: PROBLEMA 
MATEMÀTIC. 
( En Marc fa una col.lecció de 75...) 
Recordeu encerclar les dades en color 
blau i subratllar la pregunta 
en color vermell.  

DOSSIER FEINES: Full de Centenes, 
desenes i unitats (C, D, U ) i  full pel darrera 
SÈRIES.

Llibre de Matemàtiques: TALLER 30  Dades 
qualitatives i quantitatives.
Pàgina: 98, 99

C. MEDI SOCIAL
Intentar mirar l'Info K ( 19:30), informatiu del 
canal 33/Super 3. Si es volen mirar més 
programes es pot entrar a la web: https://www.
ccma.cat/tv3/super3/infok/ 

C. MEDI NATURAL

ÀMBIT ARTÍSTIC PROPOSTA MUSICAL: Cançó i coreografia: 
"L'abecedari", D. Gelabert. 

HA ARRIBAT LA PRIMAVERA:  Feu un 
dibuix de la primavera utilitzant la tècnica que 
més t'agradi.( aquarel.les, ceres, retoladors, 
pintura...). Posa-hi molts detalls i omple'l de 
color.

ED. EN VALORS

REFLEXIÓ: Agafa un full i escriu com t'estàs 
sentint aquests dies de confinament: 
( què fas durant el dia? trobes a faltar els 
companys? què és el que tens més 
ganes de fer?estàs preocupat? què en 
saps del que està passant? d'on treus la 
informació?...)

https://www.youtube.com/watch?v=ITUmXHq7Y-A
https://www.youtube.com/watch?v=ITUmXHq7Y-A


EDUCACIÓ FÍSICA

Avui podries inventar-te un circuit on haguessis 
de saltar molts obstacles, coixins, sabates, 
garrafes....
T’agraden els contes i el Ioga?
https://youtu.be/AAx1fGjpc0w Si tens una corda a casa prova de fer 10 salts amb els peus junts, primer a poc a poc i després accelerant el ritme. Recordeu de respirar bé.

Practiquem Ioga? https://youtu.be/Lt0SVNHlPeY?
list=PLy_VvXUypN6el46R3biH9sZ8eH5STbQIt

Busquem un lloc ampli: garatge, passadís, menjador...
on no hi hagi coses entre mig practica diferents 
desplaçaments: de costat, quatre grapes, de costat, de 
cranc...

TASCA OPCIONAL PER TOTHOM: : Enviar una foto (en horitzonatl) al correu de centre IE Castellterçol, amb un missatge d'ànim! Gràcies per participar
Days of the week song - Singing Walrus
Counting 1 to 20 number song - Pinkfong Songs
***RECORDEU:  Llegiu cada dia una mica, els podeu fer preguntes, assegurant que entenen el que llegeixen. Podeu fer servir: llibres, revistes infantils, podeu cuinar una recepta i llegir-la. També poden fer manualitats, retallar, fer un collage, jocs de taula, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=EbgwPx6mYu4&t=4s


       CM (setmana del 30 de març al 3 d'abril) -  3r PRIMÀRIA - programació tasques setmanal / tasques per dies

*és important que els alumnes, a partir de 3r de primària, obrin el seu correu iecastell.cat. Pot ser que s'enviïn algunes tasques i pautes a través d'aquest.

ASSIGNATURES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

CATALÀ

DILLUNS 30/03/20. Escriure un diari personal del cap 
de setmana, explicant què heu fet, com us heu sentiu, 
quines coses podeu millorar, a què esteu agraïts... Si 
us ve de gust ho podeu fer en un document del drive 
(heu d'entar a "la meva unitat" i crear un document 
google i després, quan estigui acabat, ens el podeu 

compartir. Si teniu dubtes, o bé no ho podeu 
fer, també ens podeu enviar un correu electòrnic.

DIJOUS 02/04/20. Tema 22, pàgines 76, 
77, 78 i 79.

CASTELLÀ DIMARTS 21/03/20.Tema 15 de castellà, pàgines 
52, 53, 54 i 55.

ANGLÈS

Dijous 2/04/20: Fer un dibuix d'ells 
mateixos amb la roba que porten posada i 

descriure's. Per exemple "I'm wearing a 
red sweater and blue boots". 

Recordeu: A red sweater (singular, amb la 
A davant: UN jersei vermell).

Blue boots (plural, sense res davant: botes 
blaves")

 

MATEMÀTIQUES

DIMARTS 31/03/20. Resol aquests problemes: 
1. En una botiga d’animals tenen 86 canaris i 128 
caderneres. Durant la setmana han venut 67 
ocells. Quants ocells han quedat a la botiga?
2. En Marc compra un jersei per 12€, una 
samarreta per  10,50€ i uns pantalons per 25,10€. 
Quants diners s’ha gastat en Marc?  
Us hem compartit un document al drive amb 
aquests problemes (mireu el vostre compte de 
correu electrònic, entreu al drive i a "compartit 
amb mi". Allà hi veureu una carpeta amb el 
vostre nom). Així podrem veure com ho heu 
fet. Vigileu i no toqueu allò que ja hi ha escrit! 

DIMECRES 1/04/20  Calcula: Quantes 
rodes hi ha en 11 bicicletes?  I en 12 
tricicles?  Quants dits tenen 5 persones? 
Quantes potes tenen 12 gats? I 10 pollets? 
Us hem compartit un document al drive 
amb aquests problemes (mireu el vostre 
compte de correu electrònic, entreu al 
drive i a "compartit amb mi". Allà hi 
veureu una carpeta amb el vostre nom). 
Així podrem veure com ho heu fet. 
Vigileu i no toqueu allò que ja hi ha 
escrit! 

DIVENDRES 03/04/20. Fes una llista de la 
compra (amb un mínim de tres productes) 
consultant preus en  alguna botiga virtual. 
Mira quants diners t’has de gastar i dibuixa 
les monedes i bitllets que has de fer servir. 
Us hem compartit un document al drive 

amb aquesta tasca (mireu el vostre 
compte de correu electrònic, entreu al 

drive i a "compartit amb mi". Allà hi 
veureu una carpeta amb el vostre nom). 

Així podrem veure com ho heu fet. 
Vigileu i no toqueu allò que ja hi ha 

escrit! 

C. MEDI SOCIAL

DIVENDRES 03/04/20. Atenció! 
Necessites un adult per fer l'activitat! Clica 
l'enllaç i llegeix el reportatge de Madame 
Curie i fes el quiz per saber el que has 

après, (si no apareix el quiz, canvieu de 
navegador). Si no hi pots accedir o bé no 

et surt, no pateixis. 

C. MEDI NATURAL

DILLUNS 30/03/20  Fer un herbari amb plantes del 
jardí, hort o de casa.Per fer-ho necessites tallar, amb 
molta cura, una petita mostra de la planta (una de les 
tiges amb  fulles i flor si en té). Vés amb molt de 
compte de no fer malbé la planta i sobretot de no 
arrancar l'arrel. Després has de prensar la tija que 
has tallat entre dos fulls de diari o paper i posar un 
pes a sobre. Quan la tija estigui ben seca, l'hauràs 
d'enganxar en un full i escriure el seu nom (si el saps) 
i la data i lloc on l'has recolectat . 

   

https://www.sapiens.cat/historia-casa/marie-curie-una-biografia-i-un-quiz_202881_102.html
https://www.sapiens.cat/historia-casa/marie-curie-una-biografia-i-un-quiz_202881_102.html
https://www.sapiens.cat/historia-casa/marie-curie-una-biografia-i-un-quiz_202881_102.html
https://www.sapiens.cat/historia-casa/marie-curie-una-biografia-i-un-quiz_202881_102.html
https://www.sapiens.cat/historia-casa/marie-curie-una-biografia-i-un-quiz_202881_102.html
https://www.sapiens.cat/historia-casa/marie-curie-una-biografia-i-un-quiz_202881_102.html
https://www.sapiens.cat/historia-casa/marie-curie-una-biografia-i-un-quiz_202881_102.html


ÀMBIT ARTÍSTIC
PROPOSTA MUSICAL: EL PIANO, INSTRUMENT 

DE CORDA PERCUTIDA. Veure el següent vídeo per 
conèixer com funciona un piano per dins: "cómo 
funciona un piano- cómo es un piano por dentro":

DIMECRES 01/04/20 Fer papiroflexia. 
Podeu fer un animal, seguint les 

instruccions d’un dels vídeos del youtube 
que us adjuntem, o bé també en podeu 
buscar un altre per internet. https://www.

youtube.com/watch?
v=hRpYAAMtf5U&feature=youtu.

be&utm_campaign=&utm_source=newslett
er-

leads&utm_medium=email&utm_term=MAI
LLINK&utm_content=ideas+en+casa

DIVENDRES 03/04/20. Dissenyar una 
mandala al voste gust! 

ED. EN VALORS Us adjuntem un altre vídeo d'exemple.

EDUCACIÓ FÍSICA

DILLUNS 30/03/20. Avui podries inventar-te un circuit 
on hagis de saltar molts obstacles, coixins, sabates, 
garrafes...

DIMARTS 31/03/20. Si tens una corda a casa fes 
10 salts amb els peus junts, primer a poc a poc i 
després accelerant el ritme. Després fes-ne 20, 
respira, 30….fins que estigueu molt cansats. 
Recordeu de respirar bé.

DIMECRES 1/04/20. Practiquem Ioga? https:
//youtu.be/rsUJbC5_xas?
list=PLy_VvXUypN6el46R3biH9sZ8eH5STbQIt

DIJOUS 2/04/20. Busquem un lloc ampli: 
garatge, passadís, menjador...on no hi hagi 
coses entre mig practica diferents 
desplaçaments: de costat, quatre grapes, de 
costat, de cranc...

TASCA OPCIONAL PER TOTHOM: : Enviar una foto (en horitzonatl) al correu de centre IE Castellterçol, amb un missatge d'ànim! Gràcies per participar
***RECORDEU:  Llegiu cada dia una mica, els podeu fer preguntes, assegurant que entenen el que llegeixen. Podeu fer servir: llibres, revistes infantils, podeu cuinar una recepta i llegir-la. També poden fer manualitats, retallar, fer un collage, jocs de taula, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=XThQGBNrN0o
https://www.youtube.com/watch?v=XThQGBNrN0o
https://www.youtube.com/watch?v=XThQGBNrN0o
https://www.youtube.com/watch?v=XThQGBNrN0o
https://www.youtube.com/watch?v=hRpYAAMtf5U&feature=youtu.be&utm_campaign=&utm_source=newsletter-leads&utm_medium=email&utm_term=MAILLINK&utm_content=ideas+en+casa
https://www.youtube.com/watch?v=hRpYAAMtf5U&feature=youtu.be&utm_campaign=&utm_source=newsletter-leads&utm_medium=email&utm_term=MAILLINK&utm_content=ideas+en+casa
https://www.youtube.com/watch?v=hRpYAAMtf5U&feature=youtu.be&utm_campaign=&utm_source=newsletter-leads&utm_medium=email&utm_term=MAILLINK&utm_content=ideas+en+casa
https://www.youtube.com/watch?v=hRpYAAMtf5U&feature=youtu.be&utm_campaign=&utm_source=newsletter-leads&utm_medium=email&utm_term=MAILLINK&utm_content=ideas+en+casa
https://www.youtube.com/watch?v=hRpYAAMtf5U&feature=youtu.be&utm_campaign=&utm_source=newsletter-leads&utm_medium=email&utm_term=MAILLINK&utm_content=ideas+en+casa
https://www.youtube.com/watch?v=hRpYAAMtf5U&feature=youtu.be&utm_campaign=&utm_source=newsletter-leads&utm_medium=email&utm_term=MAILLINK&utm_content=ideas+en+casa
https://www.youtube.com/watch?v=hRpYAAMtf5U&feature=youtu.be&utm_campaign=&utm_source=newsletter-leads&utm_medium=email&utm_term=MAILLINK&utm_content=ideas+en+casa
https://www.youtube.com/watch?v=hRpYAAMtf5U&feature=youtu.be&utm_campaign=&utm_source=newsletter-leads&utm_medium=email&utm_term=MAILLINK&utm_content=ideas+en+casa
https://www.youtube.com/watch?v=hRpYAAMtf5U&feature=youtu.be&utm_campaign=&utm_source=newsletter-leads&utm_medium=email&utm_term=MAILLINK&utm_content=ideas+en+casa
https://www.youtube.com/watch?v=hRpYAAMtf5U&feature=youtu.be&utm_campaign=&utm_source=newsletter-leads&utm_medium=email&utm_term=MAILLINK&utm_content=ideas+en+casa
https://www.youtube.com/watch?v=hRpYAAMtf5U&feature=youtu.be&utm_campaign=&utm_source=newsletter-leads&utm_medium=email&utm_term=MAILLINK&utm_content=ideas+en+casa
https://www.youtube.com/watch?v=GPCDkBivn3s&feature=youtu.be&utm_campaign=&utm_source=newsletter-leads&utm_medium=email&utm_term=MAILLINK&utm_content=ideas+en+casa


CM (setmana del 30 de març al  3 d'abril) -  4t PRIMÀRIA - programació tasques setmanal  /  tasques per dies
 *és important que els alumnes, a partir de 3r de primària, obrin el seu correu iecastell.cat. Pot ser que s'enviïn algunes tasques i pautes a través d'aquest.

ASSIGNATURES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

CATALÀ

Dilluns 30/03/20: llegir el capítol 2 del llibre 
de lectura "Això no mola escarola". Alguns el 

van començar però ningú (en teoria) el va 
acabar. Caldria tornar a començar el capítol 

per poder agafar el fil de la història

Dijous 2/04/20: Fer la pàgina 15 del 
dossier del llibre de lectura. A la pàgina 13 
(ja la vau fer a classe) teniu l'explicació del 

que se us demana fer per si de cas no 
recordeu què volia dir cada cosa. Doneu-li 

feina a la imaginació!!

CASTELLÀ

DIJOUS 02/04/20. Dissenyar una sopa de 
lletres en castellà. Ho podeu fer de la 

temàtica que us vingui de gust, però sense 
faltes d'ortografia (teniu diccionaris online 

que podeu consultar) i heu de fer un mínim 
de 6 paraules (per tant, en podeu fer 6 o 

més). Un cop feta, busqueu algun membre 
de la família perquè la faci.  

ANGLÈS

Dimarts 31/03/20: Fer dues frases amb cada adverbi 
de freqüència explicant alguna activitat que feu o no 
feu, tal com vam fer en el joc d'endevinar a classe.Us 
hem compartit un document al drive amb aquesta 
tasca que es diu: 'How often do you...?' (mireu el 

vostre compte de correu electrònic, entreu al drive i 
a 'Compartit amb mi'. Allà hi veureu una carpeta 

amb el vostre nom). Així podrem veure com ho heu 
fet.  IMPORTANT QUE NO TOQUEU EL QUE JA HI 

HA ESCRIT AL DOCUMENT QUE US HEM 
COMPARTIT, NOMÉS AFEGIU EL QUE HEU DE FER

MATEMÀTIQUES

Dilluns 30/03/20. Estudiar les taules de 
multiplicar (són a l'agenda) i practicar-les fent 
exercicis inventats de multiplicacions 
senzilles d'1 i 2 xifres. Fer-ne unes 7 o 8 de 
cada. (Per exemple: 78x6 i 98x14). Després, 
podeu comprovar amb la calculadora si és 
correcte o no. 

Divendres 1/04/20: Fer les pàgines 40 i 41 del llibre 
al Drive. Us hem compartit un document al drive 
amb aquesta tasca que es diu: 'Mates tasca 1' 
(mireu el vostre compte de correu electrònic, 
entreu al drive i a 'Compartit amb mi'. Allà hi 
veureu una carpeta amb el vostre nom). Així 

podrem veure com ho heu fet. 

C. MEDI SOCIAL

Dimarts 31/03/20: Escriure un text d'un mínim de 5 línies 
explicant la situació actual: per què no podeu anar a l'escola 

i què passa si no hi podeu anar (els efectes que té per 
vosaltres i la vostra família) i, després, pregunteu a casa i 

escriviu si els vostres pares o avis es van trobar mai en una 
situació similar on no podien anar a l'escola. Pregunteu 

també si, abans que aparegués el Coronavirus, a ple 2020 hi 
havia nens al món que no podien anar a l'escola. Us hem 

compartit un document al drive amb aquesta tasca que 
es diu: 'Medi Social Tasca 1' (mireu el vostre compte de 
correu electrònic, entreu al drive i a 'Compartit amb mi'. 

Allà hi veureu una carpeta amb el vostre nom). Així 
podrem veure com ho heu fet. 

DIMECRES 01/04/20. Intentar mirar l'Info K, 
informatiu del canal 33/Super 3. Si es volen 
mirar més programes es pot entrar a la web: 

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/ 

C. MEDI NATURAL
Podeu connectar-vos a aquesta web i llegir 
la informació dels ocells. Si cliqueu damunt 

del seu dibuix sentireu el seu cant. https:
//coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php

Continuar amb el Quadern d'observacions. 
Hi podeu dibuixar i explicar qualsevol cosa 
que veieu i que estigui relacionada amb el 

medi natural, fenòmens atmosfèrics, 
físics...

   

ÀMBIT ARTÍSTIC PROPOSTA MUSICAL: veure el curt 
d'animació "La trompeta mágica"  

Divendres 1/04/20. Fer un dibuix realista! Dibuixar el 
paisatge que es veu des d'una de les finestres de 

casa.

ED. EN VALORS

Divendres 1/04/20: Carta d'agraïment als pares. 
Escriure una carta dirigida als pares, expressant el 

que senten per ells, el que reben i han rebut d’ells. Us 
hem compartit un document al drive amb aquesta 

tasca que es diu: 'Educació en valors' (mireu el 
vostre compte de correu electrònic, entreu al 

drive i a 'Compartit amb mi'. Allà hi veureu una 
carpeta amb el vostre nom). Així podrem veure 

com ho heu fet. 

https://www.youtube.com/watch?v=giK-S-TqrAA
https://www.youtube.com/watch?v=giK-S-TqrAA


EDUCACIÓ FÍSICA

Avui podries inventar-te un circuit on 
haguessis de saltar molts obstacles, coixins, 
sabates, garrafes....

Si tens una corda a casa fes 10 salts amb els peus 
junts, primer a poc a poc i després accelerant el ritme. 
Després fes-ne 20, respira, 30….fins que estigueu molt 
cansats Recordeu de respirar bé.

Practiquem Ioga? https://youtu.
be/rsUJbC5_xas?
list=PLy_VvXUypN6el46R3biH9sZ8eH5STbQIt

Completa la taula i ara l’analitzem. Hem 
menjat de manera saludable? Tenim una 
alimentació equilibrada?
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-
saludable/alimentacio/piramide_alimentacio_s
aludable/
Reflexiona i justifica amb una breu explicació.

TASCA OPCIONAL PER TOTHOM: : Enviar una foto (en horitzontal) al correu de centre IE Castellterçol, amb un missatge d'ànim! Gràcies per participar
***RECORDEU:  Llegiu cada dia una mica, els podeu fer preguntes, assegurant que entenen el que llegeixen. Podeu fer servir: llibres, revistes infantils, podeu cuinar una recepta i llegir-la. També poden fer manualitats, retallar, fer un collage, jocs de taula, etc.

https://youtu.be/rsUJbC5_xas?list=PLy_VvXUypN6el46R3biH9sZ8eH5STbQIt
https://youtu.be/rsUJbC5_xas?list=PLy_VvXUypN6el46R3biH9sZ8eH5STbQIt
https://youtu.be/rsUJbC5_xas?list=PLy_VvXUypN6el46R3biH9sZ8eH5STbQIt


CS (setmana del 30 de març al 3 d'abril) 5è PRIMÀRIA - programació setmanal per tasques
      *és important que els alumnes, a partir de 3r de primària, obrin el seu correu iecastell.cat. Pot ser que s'enviïn algunes tasques i pautes a través d'aquest.

ASSIGNATURES TASCA 1 TASCA 2 TASCA 3 TASCA 4

CATALÀ

Tema 29. La narració (pàg. 102,103 i 105) "Jo, Elvis Riboldi" capítols 5-12 i les 
preguntes corresponents.

CASTELLÀ

Juegos de sinónimos y antónimos https:
//juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/sinonimos-
antonimos                                                                                                                                                                                          
Juegos de ortografía https://juegosinfantiles.
bosquedefantasias.com/lengua-literatura/ortografia

Tema 22. El hombre que aprendió a ladrar 
(pàg. 78-81) 

ANGLÈS

Transcrire a ordinador la tasca setmanal de dues 
setmanes enrere: 'Carta a un amic o amiga imaginària 
d'un país escollit'. Podeu fer l'entrega a Google 
Classroom/Greenpeace & Sea Shepherd/English 
language/8. Letter to an imaginary friend

Transcriure a ordinador la tasca setmanal de 
la setmana passada: 'Description'. Podeu fer 
l'entrega a Google Classroom/Greenpeace & 
Sea Shepherd/English language/9. 
Description: Routine

Tasca setmanal: Escollir el capítol d'una sèrie 
de televisió, un documental o una pel·lícula per 

veure en família. Cal veure-la en Llengua 
anglesa i escollir els subtítols en la llengua que 

es prefereixi. Comentar-la amb la família i 
escriure un text d'un màxim de cinc línies 

explicant si us ha agradat o desagradat i per 
què. Podeu fer l'entrega a Google 

Classroom/Greenpeace & Sea 
Shepherd/English language/10. Commentary

MATEMÀTIQUES

Tema 20. Organització de les dades (pàg. 82 i 83) Tema 24. Dibuixos, taules i esquemes (pàg. 
98-101). L'activitat 2 és opcional, però també 
la podeu fer en companyia dels pares o 
germans grans.

C. MEDI SOCIAL

Transcriu a l'ordinador el breu resum que vas fer la 
setmana passada del programa 'Camins per anar a 
l'escola' (Canal 'El 33'). Pots fer l'entrega a Google 
Classroom/Greenpeace & Sea Shepherd/Ciències 
Socials/Camins per anar a l'escola

Tasca setmanal: Visualització de 'InfoK' 
(TV3) a les 19:30h

C. MEDI NATURAL Proveu de construir, si teniu prou materials, l' invent 
que vàreu dissenyar la primera setmana.

Connecteu-vos a www. xtec.cat i trieu alguna 
activitat, joc, informació: JClic, Edu365 

primària medi natural...

ÀMBIT ARTÍSTIC

PROPOSTA MUSICAL: JOC DE MANS "BIM BAM". Amb 
aquests dos vídeos podeu aprendre aquest joc de mans. 

Un vídeo és el musicograma  i en  l'altra, podeu veure dues 
noies realitzant-lo. També us ensenyen pas a pas com fer-

lo. Atenció, cada cop van més ràpid. Anima't.                                                                                                                                                                                                              
"Bin Ban Biri" https://www.youtube.com/watch?v=Y2V1yL-

q7Wc                                                                                                                 
"Bim Bam Biri- juego de percusión corporal"    https://www.

youtube.com/watch?v=zkgYMgMN9_U&t=29s   



ED. EN VALORS

Ens envies un e-mail??? Ens agradaria molt rebre una 
reflexió de cada un de vosaltres sobre ... les activitats que 
fas a casa aquests dies, com et sents, què saps sobre el 

que està passant, què trobes a faltar, què voldràs fer quan 
tot torni a la normalitat, quins beneficis també hi podem 
trobar a aquesta situació, etc. Mínim 8 línies! L'esperem!

EDUCACIÓ FÍSICA

Crea una taula on hi hagi 5 dies de la setmana i apunta 
el que menges cada dia (esmorzar, dinar, berenar i 

sopar) Hauràs de registrar-ho cada dia. Comparteix el 
document amb mi

anna.lluis@iecastell.cat

https://youtu.be/oc4QS2USKmk
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI

Mou-te
https://youtu.be/oc4QS2USKmk

https://youtu.be/L_A_HjHZxfI

Recorda de fer el registre
Avui podries inventar-te un circuit.

Recorda de fer el registre.

Completa la taula i ara l’analitzem. Hem 
menjat de manera saludable i equilibrada?

http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-
saludable/alimentacio/piramide_alimentac

io_saludable/
Reflexiona i justifica amb una breu 

explicació.

TUTORIA Fer una breu valoració de com creus que has assolit el 
teu compromís en aquest segon trimestre. Enviar el 
text per correu electrònic al teu/va tutor/a. Pots fer 
l'entrega a Google Classroom/Greenpeace & Sea 
Shepherd/Tutoria/Valoració del compromís

Inventa't amb els teus familiars un missatge original i 
recomfortant de suport als professionals i pacients 
ingressats per COVID-19. Et proposem enviar el teu 
missatge, carta, dibuix, vídeo al correu 
noesteusols@clinic.cat

TASCA OPCIONAL PER TOTHOM: : Enviar una foto (en horitzonatl) al correu de centre IE Castellterçol, amb un missatge d'ànim! Gràcies per participar



CS (setmana del 30 de març al 3 d'abril) 6è PRIMÀRIA - programació setmanal per tasques
   *és important que els alumnes, a partir de 3r de primària, obrin el seu correu iecastell.cat. Pot ser que s'enviïn algunes tasques i pautes a través d'aquest.

ASSIGNATURES TASCA 1 TASCA 2 TASCA 3 TASCA 4

CATALÀ
DILLUNS 30: Corregeix la pàgina 74 i 75 amb el solucionari que t'he 
enviat per mail. Corregeix la pàgina 126 i 127 amb el solucionari que 

t'he enviat per mail. 

DIMARTS 31: Fer tasca verbs infinitiu. 
Mirar mail. Hi podràs escriure a sobre. 

Llegeix bé els enunciats i respon les 
activitats. Quan ho acabis, guarda't els PDF i 
me'ls tornes a enviar. No t'oblidis escriure el 
nom al full a dalt on hi posa "Nom"!  (carla.

casarramona@iecastell.cat)

DIVENDRES 3: Comproba que tinguis 
fetes les pàgines 128, 130 i 132. Si no, 
fes-les llegint les explicacions de cada 

pàgina amb atenció. (La setmana que ve 
passaré solucionari)

TASCA OPCIONAL: ESCRIU UN DISCURS! 1. 
Busqueu una notícia del diari o del telenotícies sobre 
un assumpte que
us sembli especialment preocupant
o sobre un problema pendent de
resolució 
2. Decidiu a qui va dirigit el discurs
3. L’estructura del discurs ha de ser: 
– Presentació:
– Interpel·lació directa als receptors per
cridar la seva atenció:
– Desenvolupament amb la idea principal del
discurs: arguments i solucions per posar en pràctica
– Conclusió. Quan ho hagis fet, m'ho envies al meu 
correu. No t'oblidis escriure el teu nom al final del 
discurs!  (carla.casarramona@iecastell.cat)                                                                                                

CASTELLÀ DILLUNS 30: tema 10 del quadern TOT TALLERS. "variedades 
geográficas". Pàgines 38 i 39.

DIJOUS 2: Activitat "los registros del 
lenguaje" descarregar-vos el PDF, fer la 

tasca (des del dispositiu del qual disposeu), i 
me l'entregueu.  (gemma.brun@iecastell.cat)

ANGLÈS
Transcriu a ordinador la tasca setmanal de dues setmanes enrere: 

'Carta a un amic o amiga imaginària d'un país escollit'. Pots fer l'entrega 
a Google Classroom/English Sixth grade 2019-2020/Letters/Letter to 

somebody

Transcriu a ordinador la tasca setmanal de 
la setmana passada: 'Escriu un micro-relat'. 

Pots fer l'entrega a Google 
Classroom/English Sixth grade 2019-

2020/Challenges/Challenge 3

Tasca setmanal: Entra cada dia a 
'Wonderopolis' i descobreix la meravella 

que tu escullis. Pots escoltar el text (lectura 
immersiva) entrant a 'Listen' (botó sota el 

títol), llegir l'article explicatiu i fer el test 'Did 
you get it?'. Com a activitat d'ampliació, 
podeu reflexionar sobre algunes de les 
preguntes que us proposa a 'Try it out'. 

Podeu trobar el material al següent enllaç: 
Google Classroom/English Sixth grade 

2019-2020/Challenges/Challenge 4

Activitat d'ampliació. Si us heu quedat amb ganes de 
seguir practicant els Irregular Verbs, us he afegit un 
enllaç perquè pogueu seguir entrenant-vos en-línia. 
Podeu trobar l'enllaç a: Google Classroom/English 
Sixth Grade 2019-2020/Irregular Verbs/Studying 

Irregular Verbs

MATEMÀTIQUES

Observa el video de les divisions per dos xifres per a recordar com ho 
feiem: https://www.youtube.com/watch?v=2Uyp8i8CdvY&feature=youtu.
be després pots obrir la següent web i practicar fent algunes divisions 

per dos xifres. Les pots crear tu mateix! http://www.chimpon.
es/2011/02/la-division-por-dos-cifras/

DIJOUS 2: Obre el mail i descarrega't els 
dos PDF's de matemàtiques sobre 
fraccions. Hi podràs escriure a sobre. 
Llegeix bé els enunciats i respon les 
activitats. Quan ho acabis, guarda't els PDF i 
me'ls tornes a enviar. No t'oblidis escriure el 
nom al full a dalt on hi posa "Nom"!  (carla.
casarramona@iecastell.cat)

C. MEDI SOCIAL Repassem i parlem sobre el Planeta Terra amb les activitats següents!   
https://clic.xtec.cat/projects/medisoc6/planet6/jclic.js/index.html

AL LLARG DE LA SETMANA...Acabar 
projecte "De Vacances" online  amb el 
grup . Com que ho feieu des del drive, 

encara que no estigueu junts els membres 
del grup, ho podeu fer via online. M'ho 
haureu d'enviar per mail maxim el 14 

d'abril, tant el treball escrit com el power 
point. Un treball i un power per grup amb 
el nom de tots els membres a la primera 
pàgina.  (carla.casarramona@iecastell.cat)



C. MEDI NATURAL
Com ha anat l'experiment? Proveu de fer-ne un altre, seguint els passos 

de la setmana passada. Si trobeu altres webs  que en proposin , les 
podeu utilitzar també. 

Connecteu-vos a www. xtec.cat i trieu 
alguna activitat, joc, informació: JClic, 

Edu365 primària medi natural...

ÀMBIT ARTÍSTIC

PROPOSTA MUSICAL: JOC DE MANS "BIM BAM". Amb aquests dos 
vídeos podeu aprendre aquest joc de mans. Un vídeo és el 

musicograma  i en  l'altra, podeu veure dues noies realitzant-lo. També 
us ensenyen pas a pas com fer-lo. Atenció, cada cop van més ràpid. 

Anima't.                                                                                                                                                                                                              
"Bin Ban Biri" https://www.youtube.com/watch?v=Y2V1yL-q7Wc                                                                                                                 

"Bim Bam Biri- juego de percusión corporal"    https://www.youtube.
com/watch?v=zkgYMgMN9_U&t=29s   

Escoltar i repassar la "cançó final" 
(cànon) de la cantata La Cabra d'Or, 

que us hem enregistrat els mestres de 
música i que rebreu en breu als 

vostres correus de l'iecastell (estigueu 
al cas. Aneu mirant el vostre correu) 

ED. EN VALORS

DIMECRES 1: Mira i gaudeix del següent video i escriu-me 
en un mail quin  missatge creus que ens volen donar en 

aquest video. En quines situacions de la nostra vida 
quotidiana  el podem relacionar?   https://www.youtube.

com/watch?v=2zmlsheuFOs    (carla.casarramona@iecastell.
cat)

Si encara no m'has enviat la reflexió que 
vaig demanar la setmana passada, fes-la 

aquesta setmana i envia-me-la! :  "Em fas un 
e-mail??? M'agradaria molt rebre una 

reflexió de cada un de vosaltres sobre ... les 
activitats que fas a casa aquests dies, com 

et sents, què saps sobre el que està 
passant, què trobes a faltar, què voldràs fer 
quan tot torni a la normalitat, quins beneficis 
també hi podem trobar a aquesta situació, 

etc. Mínim 8 línies!"

EDUCACIÓ FÍSICA

Crea una taula on hi hagi 5 dies de la setmana i apunta el que menges 
cada dia (esmorzar, dinar, berenar i sopar) Hauràs de registrar-ho cada 

dia. Comparteix el document amb mi
anna.lluis@iecastell.cat

https://youtu.be/oc4QS2USKmk
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI

Avui podries inventar-te un circuit.
Recorda de fer el registre.

Mou-te
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI

Recorda de fer el registre

Completa la taula i ara l’analitzem. Hem menjat de 
manera saludable i equilibrada?

http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-
saludable/alimentacio/piramide_alimentacio_saludable/

Reflexiona i justifica amb una breu explicació.

TASCA OPCIONAL PER TOTHOM: : Enviar una foto (en horitzonatl) al correu de centre IE Castellterçol, amb un missatge d'ànim! Gràcies per participar


