
 

SUGGERIMENT D´ACTIVITATS DE L´1 AL  5 DE JUNY  1r PRIMÀRIA 

 

 

Hola xiquets i xiquetes!   

Ja estem a Juny!!! I com diu la dita: “Al juny, l´estiu no és lluny”.  Així que, agafem força 

i energia, que ja ens queda poquet per acabar! 

Com sempre, intenteu fer el treball que vos proposem amb ganes, bona ortografia i 

cal·ligrafia i neteja. Segur que ho fareu perquè sou molt responsables. 

 I moltes gràcies a vosaltres, pares i mares, per la vostra col·laboració. 

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, presentem la història anomenada “Se busca jefe” 

de l´apartat de “ COMPETENCIA LECTORA PÀGS 39-40-41-42. Llegiu la història i 

feu les activitats d´aquestes pàgines. 

- Com ja teniu el material, de les fitxes que hi ha al sobre de  Castellà,  completareu 

el mini cartell de l´abecedari amb paraules que comencen per cada lletra.  (fer 

les dos cares del cartell, tot l´abecedari) i així el repassarem en castellà. 

- En Valencià, tenim preparada una nova aventura de la Colla de l´Esquirol 

anomenada “EL ROBOT QUE NO SABIA RIURE”. Llegiu la lectura amb ajuda de la 

família (pàgs 232- 233) i completeu les activitats de comprensió lectora (pàgs 

234-235) 

 Podeu vore el vídeo del conte clicant a la icona de “PLAY” que trobareu 

a la pàg. 232. 
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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 repassarem les figures de tres costats, ELS TRIANGLES (pàgs 

218- 219), i també repassarem EL TREBALL AMB DADES (pàgs 220- 221 ex 6 NO). 

 

 Podeu fer les activitats interactives d´aquestes pàgines. 

CIÈNCIES:  

- Podeu explorar junt a la família  les pàgines 80-81 sobre l´aigua a la naturalesa 

i les pàgs. 82- 83 sobre l´oratge  (T- 5, EL MÓN QUE ENS ENVOLTA) i fer les 

activitats al llibre. 

 

 Podeu fer les activitats interactives d´aquestes pàgines. 

 

 Vos adjunte uns vídeos que us poden ajudar a comprendre millor aquestos 

continguts. Espere que us agraden. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=F4N7uwSwlKw 

 https://www.youtube.com/watch?v=2qyM9iKllfE 

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

ja teniu el material, a partir d´ara ja no enviarem el PDF FITXES quan siguen pàgines 

dels llibres, ja podeu escriure en ells directament. 

BONA SETMANA!!! 

 

 

-2- 

https://www.youtube.com/watch?v=F4N7uwSwlKw
https://www.youtube.com/watch?v=2qyM9iKllfE

