
 

SUGGERIMENT D´ACTIVITATS DEL 11 AL  15 DE MAIG  1r PRIMÀRIA 

Estimades famílies, 

Una setmana més ens posem en contacte amb vosaltres per fer- vos arribar les nostres 

propostes. 

Pas a pas anem avançant, sempre amb optimisme i il·lusió, ja queda menys! 

Com sempre, recordeu: 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. 

- Fer sols algun dictat o alguna còpia seguint les instruccions que vam recordar la 

setmana passada. 

- Aquesta setmana proposem una nova aventura de La Colla de l´Esquirol (T- 10 

pàgs. 216 – 218) 

 

 Podeu vore el vídeo del conte clicant la icona corresponent en el llibre 

digital de Llengua. 

 

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

MATEMÀTIQUES: 

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

que us vam donar per a fer- les.  

- Continueu fent algun dictat de nombres (5 o 6 per dictat) i també és convenient 

llegir en veu alta nombres del 0 al 99. 

- Aquesta setmana proposem seguir amb la iniciació dels conceptes PARELL- 

IMPARELL (T- 10, pàgs. 208- 209). 
 

 Podeu fer les activitats interactives de les pàgs. 208-209 

 

 Podeu fer el joc que apareix a l´exercici 4 de la pàg. 209 amb la família, sols necessiteu 

un dau, mirar el joc de l´escala dibuixat a l´exercici 3 i ganes de jugar. 
 

- Fitxa repàs tema 8. 
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 Us adjuntem també “EL RESCATE DE LA MAGA OMEGA” , una Escape Room 

dirigida a estudiants dels primers cursos de primària on podeu repassar 

matemàtiques jugant amb la família. (No és una proposta per aquesta 

setmana en particular, podeu fer ús quan us vinga de gust). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci9LN0QUSFxsgX9bG6fNVtiSu

_D9tZqoF7DS6aWo4P_Qe_Fw/viewform 

CIÈNCIES:  

- Seria convenient realitzar la lectura comprensiva junt a la família de les pàgines 

84 i 85 (T- 5, ELS MATERIALS) del llibre de Natura. Podeu fer les activitats 

oralment.  

 Adjunte uns vídeos que espere us resulten divertits i ajuden a una millor 

comprensió dels conceptes d’ aquestes pàgines: 
https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=JXv643OKCB4  

 Podeu fer les activitats interactives de les pàgs. 84-85 

 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). Al mateix 

us facilitem un correu electrònic per a que ens pugueu fer arribar alguna de les 

tasques que aneu fent o foto. Ja ho fareu en la mesura de les vostres possibilitats 

i sense que us supose cap despesa: 

 maricarmenpintorcastell@gmail.com 

A jugar i gaudir a l´aire lliure!!! 
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