
 

SUGGERIMENT D´ACTIVITATS DEL 25 AL  29 DE MAIG  1r PRIMÀRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola xiquets i xiquetes!   

Us saludem de nou i comencem una setmana amb la il·lusió de poder tornar a fer coses 

boniques, com veure persones que estimem o passejar pel camp. Pas a pas i amb 

precaució.                                

En quan a l´escola, continuarem amb la nostra marxeta de treball. Ho esteu fent molt 

bé! 

Ací teniu les nostres propostes per a la setmana. 

Com sempre, recordeu: seguiu- les 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 algun dictat o alguna còpia seguint les instruccions que vam recordar unes 

setmanes enrere. 

- Aquesta setmana, en Castellà, tenim la història anomenada “El Ratoncito 

Sánchez”, no es deia Pérez? Llegiu a veure com és això. 

- En Valencià, repassarem les diferents accions que fem en la nostra vida diària 

(parlar, jugar, dibuixar, menjar, dormir, etc), és a dir, els verbs, que podem usar-

los en singular- quan l´acció la fa una persona- o, en plural – quan hi ha varies 

persones fent l´acció. També aprendrem paraules amb  ç i c. Recordeu que la ç  

és amiga de la a,o, u i la c, és amiga de la e,i. 
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 Podeu fer les activitats interactives de la pàg. 223 (accions en singular i 

plural), 224 (ç/c) i les activitats de repàs de la pàg 229 de Valencià. 

 

  

 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 farem unes fitxes de repàs per no oblidar coses que ja hem 

aprés dels temes 7-8 i continuarem treballant amb una fitxa del tema 10. 

CIÈNCIES: 

- Fa dies que no sabem res de la Colla de l´Esquirol, veritat? Per això, us propose 

que li peguem una miradeta al principi de la UNITAT 5 DE SOCIALS. Quina 

casualitat! Crec que han anat al camp!  

- Podeu explorar junt a la família  les pàgines 76 i 77 i escoltar els àudios en el llibre 

digital per descobrir les aventures de la Colla en la seua excursió al camp. També 

podeu fer les activitats interactives de la pàg 77  (T- 5, EL MÓN QUE ENS 

ENVOLTA).  

- Sería convenient llegir de manera comprensiva les pàgs. 78 i 79 i fer les activitats 

oralment. 

 

 Podeu fer les activitats interactives d´aquestes pàgines (77-78 i 79) 

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

solucionari d´aquestes. 

 

UNA ABRAÇADA MOLT FORTA DE..... 
somriur 
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