
 

SUGGERIMENT D´ACTIVITATS DEL 27 AL 30 D´ABRIL   1r PRIMÀRIA 

 

Felicitats xiquets i xiquetes!!!  

Ja fa uns dies, començareu una missió molt important: “Quedar- vos a casa”  i ho heu 

fet tan bé que ja li heu guanyat una partida al coronavirus i podeu eixir a prendre l´aire, 

el sol i a passejar un poquet cada dia. Enhorabona, i gràcies per ser molt responsables!  

Gràcies també a les famílies que col·laboreu amb nosaltres per fer l´escola a distància 

possible. Continuarem esforçant- nos per aconseguir superar nous reptes junts!!! 

 

   

I ara ànim per a començar les propostes de la setmana! 

Ja sabeu, seguiu el suggeriments amb llibertat i organitzeu- vos a la vostra conveniència. 

LLENGÜES: 

- Seguir amb la lectura diària en veu alta i en silenci (en castellà i valencià) 

treballant la comprensió amb preguntes senzilles com les altres setmanes. 

 

- Podeu utilitzar per a llegir el recull de llibres de la setmana passada. 

 
https://www.contes.cat/escrits-contes/ 

https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-

21161278011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-1 

 

- Per ara, descansarem de fer dictats i és suficient en fer alguna còpia d´unes 5 

línies de  lectures que fem a casa (cal copiar amb atenció i revisar en acabar com 

fem a classe). 
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- Repassarem l´abecedari (PDF fitxes o pàg. 206 del llibre, Tema 9) amb les vocals 

i consonants com fèiem a classe . Ací teniu un vídeo per recordar  l´abecedari i 

un altre per ballar-lo amb una coreografia (Si voleu poder ensenyar- vos d´una 

als altres com el canteu i balleu). 

https://www.youtube.com/watch?v=wQZjKsUxnws 

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

- Recordeu quan explicàvem a classe que la j era amiga de les vocals a, o, u i la g 

era amiga de les vocals e ,i? Anem a repassar aquesta regla ortogràfica amb ajuda 

d´una fitxa (PDF fitxes o pàg. 208 del llibre- T 9). 

- També teniu una xicoteta lectura (PDF fitxes o pàg. 210 del llibre- T 9) 

MATEMÀTIQUES: 

- Fer  algunes sumes i  restes sense portar- ne (en vertical) i seguint les instruccions 

que us vam donar per a fer- les. 

-    A escola, a classe, al pati i a Educació Física ens ordenem moltes vegades, veritat? 

Us adjuntem algunes fitxes per repassar els ordinals (Pàgs 192 i 193 llibre T 9 i fitxa). 

 Podeu fer les activitats interactives de les pàgines de valencià i matemàtiques 

indicades en els suggeriments de cada assignatura. 

CIÈNCIES: 

- Aquesta setmana vos propose explorar sobre els materials i crec que els vídeos 

següents poden resultar- vos interessants. Sabeu quin és el material més 

resistent? 
https://www.youtube.com/watch?v=hht8vJNntRw 

https://www.youtube.com/watch?v=Q93-LniNlL0&t=29s 

Per tal de facilitar-vos la tasca, vos adjuntem de nou  fitxes de diferents matèries i el 

solucionari d´aquestes. Ja fareu l´ús que considereu (podeu imprimir-les, repassar i 

contestar oralment o contestar en un full o en un quadern). 

UN FORT APLAUDIMENT PER ALS XIQUETS I XIQUETES DE 

PRIMER!!!! 
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