
 
 

SUGGERIMENT D´ACTIVITATS DEL 30 DE MARÇ AL 3 D´ABRIL   1r PRIMÀRIA 

Hola xiquets i xiquetes. Per aquesta setmana, podeu continuar amb els jocs i activitats 

de les diferents matèries que contenen els enllaços que us vam proporcionar la setmana 

passada però, a més, vos propose  altres tasques que solem fer al col·le per no perdre 

les nostre rutines de treball. 

LLENGÜES: 

- Seguir amb la lectura diària en veu alta i en silenci. És important que us facen 

preguntes després de la lectura per comprovar la comprensió. (Llegir en valencià 

i castellà) 

- Aquesta setmana canviarem el diari per 2 dictats d´unes 3 línies cadascun  al llarg 

de la setmana. Recordeu que primer cal llegir el dictat i posem atenció a les 

majúscules i dificultats ortogràfiques “fotografiem les paraules amb la ment” i 

després algú ens fa el dictat (pot fer de profe un germà o germana gran ). 

MATEMÀTIQUES: 

- Fer cada dia una suma i una resta sense portar- ne (en vertical) 

o Amb nombres entre 0 i 99 

o Les sumes poden ser de dos o tres sumands 

o Recordeu, primer les unitats i després les desenes 

o No oblideu posar el signe de la suma o de la resta. 

- Fer dictats de números ( 5 o 6 números per dictat i podeu alternar amb els altres 

dictats de llengües, un dia de llengües i a l´altre de números) 

Als links també trobareu activitats d´aquest tipus, però convindria que continuarem 

practicant també en una llibreta o un foli). 

CIÈNCIES: 

 Recordeu que havíem estudiat els éssers vius? 

- Podríeu dibuixar en un full una planta preciosa amb flors, pintar-la i escriure les 

parts de la planta que coneixeu. 

- Per a recordar coses que sabem dels animals us propose aquest documental. 

Espere que us agrade. 
o https://www.youtube.com/watch?v=q7DNqj0H6lA 

Cuideu- vos molt i sigueu feliços. 

Per tal de facilitar-vos la tasca, vos adjuntem fitxes de diferents matèries. Ja fareu l´ús 

que considereu (podeu imprimir-les, repassar i contestar oralment o contestar en un 

full o en un quadern). 

Estimades famílies, es convenient no perdre l´hàbit de treball però tampoc hem 

d´angoixar- nos. El primer és la salut i el benestar de la família. 

https://www.youtube.com/watch?v=q7DNqj0H6lA

