
 

SUGGERIMENT D´ACTIVITATS DEL 8 AL  12 DE JUNY  1r PRIMÀRIA 

 

Hola xiquets i xiquetes!   

PENÚLTIMA SETMANA!!! Estem arribant a la meta,  amunt els ànims !!! 

 

Recordeu: bona cal·ligrafia, ortografia i neteja en la presentació del treball. 

Ací teniu les nostres propostes per a la setmana. Com sempre,  seguiu- les amb llibertat 

i organitzeu- vos a la vostra conveniència. 

*Les activitats d´escriure poden fer-se al llibre. 

LLENGÜES: 

- Aquesta setmana canviarem un poc la rutina de lectura i descansarem de dictats 

i còpies. 

- En Castellà us propose que escolliu un llibre curtet dels que teniu a casa o de la 

biblioteca i gaudiu de la seua lectura buscant un raconet on us relaxeu per llegir. 

Recordeu que ho fèiem a classe o al pati quan arribava el bon temps? Després, 

ompliu la fitxa de lectura que hi ha al sobre del final del llibre de fitxes de castellà 

(al PDF de les solucions teniu una foto de la fitxa per saber de quina us parle).  

*No oblideu majúscules en els títols i noms propis. 

- En Valencià, treballarem oralment amb l´ajuda de la família l´apartat “PARLE” 

(pàg. 236 *haureu d´escoltar els àudios del llibre digital per poder treballar 

aquesta pàgina) i completarem les activitats de la pàg 237. 

- També repassarem els CONTRARIS (ANTÒNIMS)  a la pàg. 238 i els VERBS ( 

accions que fem) en passat, present i futur a la pàg. 239 fent les activitats 

d´aquestes pàgines. 

 

 Podeu fer les activitats interactives de les pàgines 238-239 
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 MATEMÀTIQUES: 

- Encetem tema nou amb companyia de La Colla( T 11 “L´entrada al futur”) Podeu 

escoltar l´àudio de la pàgina 229 per conèixer com els va la visita a una fira  de 

nous invents i contestar oralment a les preguntes de les pàgines 228- 229. 

- Farem l´activitat 2 de la pàg. 230 i les activitats 4 i 5 de la 231 per repassar sumes 

portant- ne. 

-  També repassarem els nombres amb les activitats 1 i 3 de la pàg 232 i  4 i 5 de 

la 233. 

 Podeu fer les activitats interactives de les pàgines 230-231-233  

CIÈNCIES:  

- Podeu explorar junt a la família  les pàgines 84-85* (activitats 3 i 4)-86-87  (T- 5 

SOCIALS: EL MÓN QUE ENS ENVOLTA) i fer les activitats al llibre. 

 

 Podeu fer les activitats interactives d´aquestes pàgines. 

 

Per tal de facilitar-vos la tasca, us adjuntem de nou el solucionari de les activitats. 

 

BONA SETMANA !!! 
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