
 

SUGGERIMENT D´ACTIVITATS DEL 4 AL  8 DE MAIG  1r 

PRIMÀRIA 

Estimades famílies, 

Comencem una nova setmana amb energies renovades veient als 

nostres xiquets i xiquetes passejant pel carrer i prenent l´aire i el 

sol. 

Ànim i a continuar amb  il·lusió! 

Ací teniu les nostres propostes. Com sempre, seguiu el suggeriments 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 les altres setmanes. 

(Recordeu que us poden ser útils els enllaços de lectures en castellà i valencià 

que vam donar). 

- Podem tornar a fer dictat i còpia (un de cada per setmana és suficient (en 

valencià i en castellà). Cal copiar amb atenció i revisar en acabar com fem a 

classe. Pel que fa als dictats, recordeu que, primer, cal llegir el dictat posant 

atenció a les majúscules i dificultats ortogràfiques “fotografiar les paraules amb 

la ment” i després, algú ens fa el dictat. 

- Vos proporcione algunes fitxes per repassar continguts en Castellà i Valencià. 

 
 Para trabajar dentro de la actividad 4 de Castellano el apartado que hace referencia al  

masculino- femenino, puede ser de ajuda recordarles que: las palabras masculines  

pueden llevar delante el/ los y las femeninas la/ las. 

 

 Podeu fer el joc interactiu sobre síl·labes i paraules de la pàg. 207 de 

Valencià (T-9) 

MATEMÀTIQUES: 

- Fer  algunes sumes i  restes sense portar- ne (en vertical) i seguint les instruccions  

que us vam donar per a fer- les. 

 SUMES PORTANT- NE: 
Moltes famílies m´heu comentat en tutoria que, bé per casualitat o bé perquè els / les 

alumnes ja estaven un poc avorrits amb la suma sense portar- ne fins al 99, els heu 

iniciat en la suma portant- ne. En eixe cas, recordeu que tant els sumands com el resultat 

han de ser, com a màxim, nombres de dos xifres. 

Amb caràcter opcional, vos proporcione una pàgina del llibre que us pot ser útil en 

aquesta iniciació (pàg 189 T-9) De tota manera, us  recorde que quan tornem a les 

classes presencials jo la explicaré des del principi i també podrem fer ús de la caseta de 

sumar portant- ne  i altre material complementari i manipulatiu al qual ara no tenim 

accés.  
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 Per tant, els que no l´heu iniciada, no passa res i moltes gràcies per l´interés i la 

col·laboració.  *(Les restes portant- ne són de segon, no les treballem ara). 

 

- Per no oblidar continguts bàsics, podeu tornar a fer algun dictat de nombres (5 

o 6 per dictat) i també és convenient llegir en veu alta nombres del 0 al 99. 

 

- Recordeu que a les figures de 4 costats les anomenàvem quadrilàters? Bé, anem 

a repassar un poquet aquestes figures en general i també, quadrat i rectangle. 

 

 Podeu fer l´activitat interactiva de la pàg. 198 de matemàtiques (T- 9). 

 

CIÈNCIES: 

- Aquesta setmana vos propose  la lectura comprensiva junt a la família de les 

pàgines 82 i 83 (T- 5, ELS MATERIALS) del llibre de Natura. Podeu fer les activitats 

oralment.  

 També podeu fer les activitats interactives d’ aquestes pàgines. 

Per tal de facilitar-vos la tasca, us 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). 

 

FORÇA, NO ENS RENDIREM!!! 
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