
 

 

 

SUGGERIMENT D´ACTIVITATS DEL 6 AL 8 D´ABRIL  1r PRIMÀRIA 

Hola de nou xiquets i xiquetes! Hola famílies! 

Primerament, volem felicitar- vos perquè sabem que tots esteu fent un gran esforç per 

a que les coses funcionen a casa i anar avançant. Sou uns campions i campiones!!!! 

Ací vos envie els suggeriments per als propers dies (activitats,  fitxes i solucionari). 

 LLENGÜES: 

- Seguir amb la lectura diària en veu alta i en silenci. Recordeu, és  important que 

us facen preguntes després de la lectura per comprovar la comprensió. (Llegir en 

valencià i castellà) 

- Podem seguir fent dictat de castellà i valencià (un de cada és suficient i recordeu  

les instruccions que vam donar la setmana passada sobre com fer els dictats). 

- Us adjuntem un recull de fitxes de valencià i castellà. 

MATEMÀTIQUES: 

- Fer cada dia una suma i una resta sense portar- ne (en vertical) i seguint les 

instruccions de la setmana passada. 

- Entre dos nombres col·locar el signe >  <  o  = 

o Exemple:    36......54 

- Ordenar un grup de 5 nombres de major a menor o de menor a major (0 a 99). 

- Us adjuntem algunes fitxes. 

Ja sabeu què als links que teniu trobareu activitats d´aquests tipus però, 

convindria que continuarem practicant també en una llibreta o un foli. 

CIÈNCIES: 

 Què us sembla si aquests dies ens dediquem a explorar sobre el passat: un 

poc sobre invents i també sobre la història? Per començar, aquesta setmana, 

us proporcione uns enllaços on podeu trobar uns vídeos sobre aquests 

temes:      
 https://www.youtube.com/watch?v=DMrlYBTaAsE 
 https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE 

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). Disculpeu si la qualitat 

d´algunes fitxes no és molt bona però, açò també es nou per a nosaltres. 

Cuideu- vos molt i tranquil·litat que són comprensibles totes les situacions en les que us 

pugueu trobar en aquests moments. 

Ànim, ja queda menys!!!!! 
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