
 

SUGGERIMENT D´ACTIVITATS PER A PASQUA   1r PRIMÀRIA 

 

 

Estimades famílies ! 

I estimats xiquets i xiquetes! 

Ja hem arribat a Pasqua, una Pasqua molt diferent per  a tots que 

sempre recordarem. 

Normalment, per a aquest període solem fer- vos unes 

recomanacions molt generals però,  encara que siguen vacances i que dediquem el 

temps a llegir, fer mones, manualitats, aprendre cançons, fer jocs de taula..., hem pensat 

en seguir oferint- vos una proposta d’activitats que ens ajude a mantenir unes rutines  i 

la normalitat. Per suposat, teniu llibertat de seguir els suggeriments o no, i d´organitzar- 

vos segons el vostre criteri. Nosaltres intentarem que us resulten interessants. 

 

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). 

- Com venen dies de Pasqua i de segur fareu mones o algun plat tradicional o,  ja 

heu fet de cuiners i cuineres aquests dies? Bé, us proposem escriure en la fitxa 

que us hem preparat alguna d´aquestes receptes (en castellà o valencià, com 

preferiu) i feu un dibuixet. (Vos adjuntem després la recepta de la mona de 

Pasqua per si voleu convertir- vos en xefs). 

- En valencià, repassarem la regla ortogràfica de la ga, go, gu, gue, gui. 

- Us adjuntem algunes fitxes de 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. (Sols unes poquetes per repassar). 

-     Us adjuntem algunes fitxes. 
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CIÈNCIES: 

 Us van agradar els vídeos sobre història? 

Relacionat amb ells, us proposem la lectura comprensiva del tema 4 de 

socials junt a la família. Podeu conversar sobre el que aneu llegint i contestar 

alguna activitat sols oralment (no cal escriure- les). Teniu les pàgines del tema 

al PDF de les fitxes.  

 Podeu fer els jocs interactius de l´editorial corresponents a la unitat 8 de 

valencià, unitat 8 de matemàtiques i unitat 4 de socials. 

 

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). 

 Vos posem aquests enllaços per si voleu decorar ous i fer manualitats amb rotllos 

de cartró. 

 https://www.youtube.com/watch?v=S3QwaSLhzGA 

https://www.youtube.com/watch?v=UzzDk9l4uqA 

 Ah, també vos hem posat unes fitxes per a pintar relacionades amb la Pasqua. 

 

Cuideu- vos molt i que tingueu unes bones pasqües. 
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