
  
 

TREBALL PER A  1er  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns, dia 18 de maig 

MATÈRIA TASCA 

CASTELLÀ 
  Expresión oral Unidad 10 página 67  
  Hablo y escucho página 68   
   Hablo y escucho actividad 1 página 68 

       ANGLÈS 

a. Home schooling: páginas 176, 184 y 193  recordemos 
practicar tanto la pronunciación como la correcta escritura 
(lo “evaluaremos/compartiremos” al final del tema) 

b. Lectura y comprensión: lectura y ejercicios 
c. Ejercicio de ampliación (breve recorrido a través del tema):  

vídeo  
d. Propuesta de canción para terminar la clase: song 
  
Posibilidad de contactar conmigo, a través de este enlace si 
hay dudas o queréis comentar cualquier cosa   
https://meet.google.com/tbv-wxiv-kjy 
  

 

Dimarts, dia 19 de maig 

MATÈRIA TASCA 

  ENTUSIASMAT 
    

Reto de la semana. Enviar obligatoriamente por el chat de 
Edvoice o por correo electrónico 
Sesión DÍA 125: Juego con los dobles. Actividades de las 
páginas 154 y 155. 
Corrección de las actividades de las semana pasada. 

ARTS 
 

.Primer repte artístic del Des-confinament.  
  
El llenguatge dels objectes: bodegons de la vida quotidiana. 
  
Vos proposem una activitat molt xula: juguem amb els 
objectes de casa i el convertim en OBRES D’ART! 
Tria un objecte que t’agrade. Pot ser una fruita també, una 
verdura, alguna de menjar… algun objecte... 
MIRA’L des de diferents punt de vista. SITUA’L en diferents 
llocs. CANVIA-LI el color del fons.... BUSCA-LI companyia. 
  

CAPTURA IMATGES I TRIA LES MÉS EMOCIONANTS! 

 

   NATURALS Inoblidable! Realitzar activitats pàgines 106-107 

https://drive.google.com/open?id=1OonWI_0UpOwojnNxmgeSGKblWVle_G4z
https://view.genial.ly/5e997faa206ade0e19fb1a7e
https://www.youtube.com/watch?v=8M-3u_aIobM&t=2s
https://binged.it/3cxdGMX
https://meet.google.com/tbv-wxiv-kjy
https://meet.google.com/tbv-wxiv-kjy
https://meet.google.com/tbv-wxiv-kjy
https://drive.google.com/file/d/1CU1VwKYro8JiG9mlT9iGTP8vVgAjawCa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16mU6FIkY7oTYAsxSN-c8XEWxZM4Hu_aJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1eam8Q9KSfMESihSMBXAxxknGmkKHX4CU


  
 

Dimecres, dia 20 de maig 

MATÈRIA TASCA 

  ENTUSIASMAT 
  

Sesión DÍA 126: Utilizo la balanza. Actividades de las páginas 
156 y 157. 

   VALENCIÀ 

Totes alhora. Fer activitats 1 i 2,  pàgina 200 

Dictat: El camp i el campanar. El trampolí i la trompa. Comprar i 

empaquetar. Embolic i embolicar. 

Les paraules derivades. Fer activitats 1, 2 i 3 -  pàgina 201  

 

Dijous, dia 21 de maig 

MATÈRIA TASCA 

       ARTS 

ACTIVITAT ARTÍSTICA PER A REFLEXIONAR 

SOBRE L’ÚS DEL COLOR 

El color que tria un artista per a fer la seua obra és 

IMPORTANTÍSSIM. En la següent adreça podeu veure com el 

color influeix en les obres d’art. 

https://artsandculture.google.com/color 

Exploreu i BUSQUEU LES OBRES D’ART QUE MÉS VOS 

AGRADEN I FEU UNA LLISTA. 

És important per al pròxim repte! 

    JUGUEM Joc d'atenció 

     SOCIALS 
Fem coses diferents. Fer activitats 1 i 3 de les pàgines 104 i 
105 

 

Divendres, dia 22 de maig 

MATÈRIA TASCA 

  ENTUSIASMAT 
    

Sesión DÍA 127: Analizo el problema. Actividades de las 
páginas 158,159,160 y 161. (Los puntos 7 y 9 son para realizar 
con el grupo de clase. Puedes consensuar tus aportaciones con 
el resto de tu familia) 

      TUTORIA 

A les 11:00 h ens connectem per a parlar un poc de les àrees 

de socials i naturals. Mireu durant la setmana si teniu alguna 

cosa per a preguntar-me sobre l’unitat 6 d'aquestes àrees. 

Ho farem en dos grups. 

meet.google.com/dmf-bzui-fnq 

https://artsandculture.google.com/color
https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2017/12/atenci%C3%B3n-6.png
http://meet.google.com/dmf-bzui-fnq


  
 

 

 

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

