
 

SUGGERIMENT D´ACTIVITATS DEL 15 AL  18 DE JUNY  1r PRIMÀRIA 

 

HEM ARRIBAT AL FINAL!!!  

Hola de nou xiquets i xiquetes!   

Sí, ja hem arribat al final d´aquest 

curs tan diferent, en alguns moments 

semblava com una escalada i amb 

l´ajuda de la vostra família heu 

aconseguit arribar al cim sense 

rendir- vos. Enhorabona!!!  

Ací teniu les nostres propostes per a l´última setmana de classe. Com sempre,  seguiu- 

les amb llibertat i organitzeu- vos a la vostra conveniència. 

Recordeu: bona cal·ligrafia, ortografia i neteja en la presentació del treball. 

LLENGÜES: 

- En Castellà us propose la “TAREA 13: Escribir un poema” (pàg 25- apartat 

“escritura”) del llibre de fitxes de castellà. En aquesta activitat repassarem les 

rimes i completarem un poema que parla del curs que acabem i de les vacances. 

- Fer algun dictat i alguna còpia en castellà. 

- En Valencià, treballarem oralment i per escrit amb l´ajuda de la família la regla 

ortogràfica de la güe- güi / qüe- qüi de les pàgs. 240-241 

- També llegirem la poesia de M´agrada llegir i farem les activitats de la pàg. 242. 

- Finalment farem les activitats 1-2-3-4 de l´apartat  COMPROVE EL QUE HE 

APRÉS (pàgs. 244-245) 

 

 Podeu fer les activitats interactives de les pàgines 240 i 245 de Valencià. 

 

 MATEMÀTIQUES: 

- Fer algunes sumes i restes sense portar- ne en vertical. 

- Recordeu quan a classe parlàvem de quina hora era i de quan faltava per eixir al 

pati o anar a casa? Alguns miràveu al vostre rellotge i molts ja coneixíeu les hores. 

Bé, ara repassarem amb ajuda de la família el rellotge i les hores i aprendrem 

les hores en punt i la mitja: pàgs 234- 235. A més a més, us ensenyen a construir 

un rellotge amb un plat (podeu fer la manualitat poc a poc). 

- També coneixerem “ELS COSSOS REDONS”: cilindre, esfera i con i farem les 

activitats de les pàgs 242 i 243 

 Podeu fer les activitats interactives de les pàgines 234 i 243. 
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CIÈNCIES:  

- Podeu repassar la UNITAT 5 DE SOCIALS (“EL MÓN QUE ENS ENVOLTA) fent les 

activitats del “COMPROVE EL QUE HE APRÉS” pàgs 90- 91 

 

 Podeu mirar aquests vídeos sobre els paisatges per repassar el que hem 

aprés: 
https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo 

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

https://www.youtube.com/watch?v=KcbP0NcX2t4 

 

 Podeu fer les activitats interactives de la pàg 91 

 

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

PODEU FER LES PROPOSTES  D´AQUESTA SETMANA POC A POC. 

 

 A partir del dia 18 podeu trobar a la web del col·le les RECOMANACIONS 

D´ESTIU PER A PRIMER. 

 

US ESPERE A SETEMBRE AMB NOVES 

AVENTURES!!! 
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