
 
1ª-PROGRAMACIÓ:del 23 al 27 març 
 
 
Durant els dies que no estarem a l'escola podem fer algunes activitats            
de les que solem fer al col·le. Això ens permetrà seguir estant            
concentrats i «continuarem fabricant intel·ligència». Jo sé que tot el que           
fem en el col·le no és sempre divertit, però també sé que heu après a               
gaudir de tot el que aconseguiu millorar i aprendre bé. 
Per tant distribuïu-vos bé el temps i cada dia feu treball de l'escola, per a               
sentir-vos bé amb vosaltres i la família. 
 
 

QUÈ PODEM FER? 
 
 CIÈNCIES 
 
- Repasseu el tema de 6 sobre les màquines i ja sabeu...  

A DISSENYAR LA VOSTRA MÀQUINA 
-Ho feu primer a la llibreta i després podeu passar el disseny a una              
cartolina blanca, decoreu i pinteu. 
-Si voleu veure dissenys de la història podeu buscar en internet les            
màquines de Leonardo Da Vinci. o inventors moderns. 
Per a la pròxima setmana us proposaré construir-la amb materials de           
reciclatge de casa 
 
MATEMÀTIQUES 
 
- Sudoku (nivell mitjà, ó…) 
https:77clic.xtec.cat/projects/sudocat/jclic.js/index.html  
 
- Continueu fent càlculs sobre el tema 9 TEMPS I DINERS. 
Compteu amb diners de veritat compres imaginàries.  
Repasseu l’hora del rellotge, ara teniu molt de temps per a practicar. 
 
- Seguiu fent divisions, recordeu que l'objectiu és fer-les en poc de            
temps ( podeu utilitzar cromòmetre i registrar els temps). 
Si ja sou molt ràpits el divendres podrieu fer: 
CONCURS FAMILIAR DE DIVISIONS CRONOMETRADES 
Si encara no sou molt ràpids, aquesta setmana practiqueu i deixeu el            



 
concurs per a la setmana pròxima. 
El premi pot ser: 
ELEGIR COM PASSAR EL TEMPS COL·LECTIU DEL DISSABTE O         
DIUMENGE. 
 
 
LLENGÜES 
 
- Seguirem escribint els nostres textos a la llibreta de contes, usant el             
tipus de textos que vulgueu: poesia, contes, instructius (receptes cuina          
que feu estos dies,...).Però aquesta setmana podria ser el protagonista,          
com no, el nostre Coronavirus. A veure què se us acudeix. 
 
- Continueu llegint tal com feieu quan teniem escola perquè ja sou molt             
bon lectors. Ja ens contareu quins llibres heu descobert. 
 
-Mots encreuats 
https://clic.xtec.cat/projects/encreuats/jclic.js/index.html 
 
 
 

https://clic.xtec.cat/projects/encreuats/

