
 

SUGGERIMENT D´ACTIVITATS DEL 21 AL 24 D´ABRIL   1r PRIMÀRIA 

Estimades famílies ! 

Us saludem de nou. Esperem que hagueu gaudit aquesta Pasqua casolana. Ja ens queda 

menys!  

Anem a per aquesta  setmana  en la que tenim una celebració important: EL DIA DEL 

LLIBRE- 23 D´ABRIL. 

Com en setmanes anteriors, vos farem unes propostes per a continuar connectats i 

mantenir la ment desperta i amb ganes d´aprendre. 

Seguiu el suggeriments amb llibertat i organitzeu- vos a la vostra conveniència. 

LLENGÜES: 

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

treballant la comprensió amb preguntes senzilles com les altres setmanes. 

 Algunes biblioteques i empreses ofereixen accés als seus llibres i àudio 

llibres en diferents idiomes de manera gratuïta i sense demanar dades 

personals. Podeu trobar obres interessants per celebrar el dia del llibre. 

Ací teniu uns links i en Internet podeu trobar- ne més: 
https://www.contes.cat/escrits-contes/ 

https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-

21161278011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-1 

 

- Podem continuar fent dictat de valencià i castellà (un de cada és suficient) 

seguint les instruccions que us vam donar per a fer-los. 

- També podem fer una còpia d´unes 5 línies d´alguna lectura de les que fem a 

casa (cal copiar amb atenció i revisar en acabar com fem a classe). 

- Per cert, què deuen estar fent la Colla de L´Esquirol? Us envie una nova lectura 

d´ells (veure PDF fitxes). Si teniu accés als llibres digitats podeu entrar al llibre de 

valencià per a llegir  i vore la nova aventura del tema 9: “La capseta de fusta”. En 

cas de no poder accedir, mediarem amb l’editorial per tal de facilitar-vos un 

usuari temporal (ja ens direu). 

 

- Us adjuntem algunes fitxes de castellà i 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. 

-     Us adjuntem algunes fitxes per repassar els nombres.  

 

CIÈNCIES: 

 Recordeu el tema de socials que us vam suggerir sobre la història i els 

invents? 

Relacionat amb ell, us proposem aquesta fitxa per repassar. 

 

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

solucionari d´aquestes. Ja fareu l´ús que considereu (podeu imprimir-les, repassar i 

contestar oralment o contestar en un full o en un quadern). 

 Ah, també vos hem posat unes fitxes per a pintar relacionades amb el Dia del 

Llibre. 

 

TOT ANIRÀ BÉ!!! 
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