
 

SUGGERIMENT D´ACTIVITATS DEL 18 AL  24 DE MAIG  1r PRIMÀRIA 

 

Hola xiquets i xiquetes! 

Ja estem ací de nou amb les propostes de la setmana. Què ràpid passa el temps! 

Ens trobem de ple en primavera i pareix que li estem guanyant la batalla al coronavirus. 

Cal reconèixer  l´esforç que heu fet amb l´ajuda de les vostres famílies. A seguir amb 

optimisme! 

  

 

 

Mentrestant, anem pels suggeriments, àmin!!! 

Com sempre, recordeu: seguiu- los amb llibertat i organitzeu- vos a la vostra 

conveniència. 

LLENGÜES: 

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

treballant la comprensió amb preguntes senzilles com sempre. (Recordeu que 

podeu trobar lectures en els links de setmanes anteriors). 

- Fer sols algun dictat o alguna còpia seguint les instruccions que vam recordar 

dues setmanes enrere. 

- Aquesta setmana, en Castellà, tenim la història d´un extraterrestre i en Valencià, 

la d´un xiquet que demana un desig a un donyet. Espere que us agraden. A més, 

en valencià parlarem de paraules diferents però amb el mateix significat 

(SINÒNIMS) 

 

 Podeu fer les activitats interactives de la pàg. 222 (sinònims) i escoltar 

la lectura de la pàg. 226 de Valencià. 
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 MATEMÀTIQUES: 

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

que us vam donar per a fer- les.  

-  Aquesta setmana investigarem què li passa al resultat quan canviem l ́ ordre dels 

nombres en una suma (PROPIETAT COMMUTATIVA). 
 

 Podeu fer les activitats interactives de La pàg. 210 

- També repassarem parell- imparell. 

 Heu provat a jugar amb la família a l Escape Room: “EL RESCATE DE LA 

MAGA OMEGA”? No? Us recorde el link per us fa goig i no heu provat 

encara: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci9LN0QUSFxsgX9bG6fNVtiSu

Els recordem de no_D9tZqoF7DS6aWo4P_Qe_Fw/viewform 

CIÈNCIES:  

- Seria convenient realitzar la lectura comprensiva junt a la família de les pàgines 

86, 87, 88 i 89  (T- 5, ELS MATERIALS) del llibre de Natura. Podeu fer les activitats 

oralment.  

 

 Podeu fer les activitats interactives d´aquestes pàgines. 

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

solucionari d´aquestes. 

Ens agradaria que ens arribaren algunes fotos d’alló que aneu fent. Us recordem el 

correu. 

  maricarmenpintorcastell@gmail.com 
somriure  

Mirem al futur amb un somriure !!!! 
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