
  
 

TREBALL PER A  1r  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 27 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

TUTORIA 

- Llegim les tasques i ens posem en contacte amb la tutora 
per als possibles dubtes. 

- Tutoria amb pares/mares a les 11:00 h. per a comentar-
vos una possible activitat virtual de fi de curs. Aquells 
que no poguéreu connectar-se no us preocupeu 
perquè ja vos informarem  de les conclusions i acords 

presos  meet.google.com/iko-iotw-awy 

SOCIALS 
 
- Inoblidable! Fer les activitats de les pàgines 96 i 97 

 

AMCO 

a. Home Schooling. Página 176 (escuchar, repetir y copiar al 
final del tema en el Home Schooling Report) y 181 hacer 
los ejercicios. 

b. Comprensión oral página 175 (escuchar dos veces antes 
de contestar). Podemos encontrar la conversación en la 
página 253 para una mejor comprensión . 

c. Actividad de ampliación: repaso tema 4 repaso 
d. Canción “the weather” song 

 

Dimarts dia 28 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

ENTUSIASMAT 
Sesión del Día 117: sumo y resto múltiplos de 10. Actividades 
de las páginas 134 y 135. 

ART 
Activitat número 4 del Museu Ideal d’Hervé Tullet.  
Tullet 

NATURALS 
 Vivim amb energia! Fer les activitats pàgines 100-101 

 Correccions de la setmana anterior 

 

Dimecres, dia 29 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

ENTUSIASMAT  
Sesión del Día 118: utilizo la calculadora. Actividades de las 
páginas 136 y 137. 

https://meet.google.com/
https://view.genial.ly/5e72428b645bee27a0bff9ae
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://drive.google.com/file/d/1Hve92NN3r0q8g1PgYrFRAVuU-zCTEI98/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1FRTN4yYbFGpNqcQeLGfdzWXnSbUICqsb


  
 

VALENCIÀ 

Comprensió lectora 

Ací teniu uns textos de comprensió lectora, encara que estan 

dues vegades, cadascun està en diferent lletra ( impremta o 

lligada) per tant,  sols hi ha dos. Heu d’ ENVIAR-ME’LS, per 

Edvoice o correu. 

Correccions setmana anterior 

 

Dijous, dia 30 d’abril 

MATÈRIA TASCA 

ART/Música 

Anem a fer esta setmana una activitat de música. Hi ha 3 

activitats que podeu fer en el moment que vos vinga bé. 

1- Teniu una cançó per a cantar.  

2- Un àudio del conte i de l’òpera de “El Cascanueces”. 

3- Grava un vídeo breu cantant un trosset de la teua cançó 

preferida.  

JUGUEM https://view.genial.ly/5e7497ee90fe6c1575daebc9/ 

SOCIALS 

Ens connectarem a les 11:30 per meet Hangouts i farem un 

exposició oral, és a dir,durant la setmana es preparareu per a 

contar als companys com ha segut tornar a eixir al carrer, (si 

estaveu desitjant-ho, si heu vist algun amic encara que siga des 

de lluny, amb qui heu anat…) NO més d’un minutet, per a què 

pugueu parlar tots, val? Ho anotaré al meu quadern. Recordeu 

tot el que vam vore per  a fer una exposició oral. Ànim 

campions!!!   meet.google.com/xvh-wgzv-zbc 

 

Correcció setmana anterior 

 

Divendres, dia 1 de maig 

MATÈRIA TASCA 

 FESTIU 

 FESTIU 

 FESTIU 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1VbH7mZj3JLdydHQtvY3ezudwkbOyJvwu
https://drive.google.com/open?id=1zmXGWrNGrVben2vFwSJX0yX9G8Lz1Ajp
https://drive.google.com/file/d/1IRwIw42wSry00xeHkoJRjm9wtz3c_qpN/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/5e7497ee90fe6c1575daebc9/
http://meet.google.com/xvh-wgzv-zbc
https://drive.google.com/open?id=1ZRQhk9KAw7S4y2K4WTF6ft1-xA0hTPdU


  
 

TOTS ELS DIES FARAN ½ HORA DE LECTURA DIÀRIA ALTERNANT ELS TRES 
IDIOMES.  

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT EDVOICE I AL 

MEU CORREU   sandra.gracia@cdstana.com  

Salutacions i molts ànims!! 

 

mailto:sandra.gracia@cdstana.com

