
  
 

TREBALL PER A  1er  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 11 de maig 

MATÈRIA TASCA 

CASTELLÀ 

 
Escoge una de estas imágenes y crea tu mini historia. 
Esta actividad se entrega 
Minihistorias 
 

      ANGLÈS 

a. Home Schooling página 176 (escuchar, repetir y copiar en 
el Home Schooling Report) y 184 (hacer los ejercicios de la 
pàgina 190 para repasar). 
b. Comprensión oral página 180 (escuchar dos veces antes 
de contestar). Podemos encontrar la conversación en la 
pàgina 253 para una mejor comprensión . 
c. Copiar en la libreta los números del 1 al 20 
d. Canción: numbers      song 4 
  
Posibilidad de contactar conmigo, a través de este enlace 
(conjuntamente para primero y segundo ya que se solapa la 
clase) si hay dudas o queréis comentar cualquier cosa   
https://meet.google.com/tbv-wxiv-kjy 
 

 

Dimarts dia 12 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ENTUSIASMAT 

Sesión del DÍA 122: hago aproximaciones. Actividades de las 
páginas 144 y 145. 
Reto de la semana. Enviar obligatoriamente por el chat 
privado de Edvoice o por correo electrónico. 

ARTS 

És hora de crear “L’expo ideal” del nostre amic Hervé 
Tullet a casa! 

  
Ajunteu totes les obres que hem fet d’Hervé Tullet fins ara i 
decoreu una paret, una finestra o presenteu-la d’una forma 
creativa.  
  
Si heu fet algun treball artístic més, li podeu dedicar un espai 
també. 
  
Amb un parell de fulls blancs poseu-li un títol “L’expo ideal 
de nom de l’alumne”.  
  
Com als museus, podeu posar una etiqueta a cada obra 

https://drive.google.com/open?id=103m3pQVVlcSaLww3zxFPz8gLJrrAKYho
https://binged.it/2WfCraZ
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/11fFFB12ioOeBaHAS-rb1bjUJtbpXMZul/view?usp=sharing


  
 

vostra detallant el nom, l’autor i la data, com es fa als 
museus.  
Quan ho tingueu tot preparat, teniu dos opcions, fer una foto 
de la vostra exposició o bé presentar-la en un xicotet vídeo 
(1-2 min) i enviar-la.  
  
Ací teniu algunes exposicions d’alumnes de tot el món que 
han fet també el mateix treball que vosaltres!. 
EXPO IDEAL 
 

NATURALS 

 
Peça a peça. Pàgina 104. Podeu  fer l'activitat amb el 
portamines tal i com vos indica ahí, o qualsevol altre objecte. 
Activitat 1, 2 (adaptar-la a l’ objecte que hem agafat). 
La cura del medi ambient. Activitats 1, 2 i 3 pàgina 105 
 
Correcció setmana anterior 
 

 

Dimecres, dia 13 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ENTUSIASMAT 
Sesión del DÍA 123: sumo 0,1, 2 y 10. Actividades de la página 
146. Juego de cubos: 99 céntimos ( página 147) 

VALENCIÀ 

b/v; mp/mb Realitzar activitats pàgines 198-199. 

ATENCIÓ!!! 

El DIVENDRES farem a la llibreta activitats sobre aquestes 

lletres, però SORPRESA!! ho farem connectats. Jo vos aniré 

diguent les activitats que heu d’anar fent. Per això és important 

que tingueu preparada la llibreta, amb la data, assignatura... 
 

Correcció setmana anterior 

 

Dijous, dia 14 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ARTS 

Hui tenim sessió de cinema amb CURTMETRATGES. El 

cinema és el SETÈ ART! 

1- Un curtmetratge per a reflexionar quan important és ajudar 

als altres: https://youtu.be/DR5c7Jybf6c 

2- El vendedor de humo: https://youtu.be/dwWqMgddes4  

JUGUEM 

Ací hi han moltes fitxes d’atenció. Hi han per a diversos nivells, 

trieu el que més vos agrade. 

Fitxes atenció  

https://drive.google.com/open?id=1lPBt0SWYfslYAtJBBJ-M5MuwUSyzruG0
https://drive.google.com/open?id=18k--zuvl1O6K57_-ieq6kBldsl20cvIM
https://drive.google.com/open?id=1nImXiAM_9IG50OPhDOs2pOgaJ0_FS1la
https://youtu.be/DR5c7Jybf6c
https://youtu.be/dwWqMgddes4
https://drive.google.com/open?id=1K4Kc24xOhTYqvhqMKLJQm88RuTps3rw7


  
 

SOCIALS 

Organitzem el nostre temps. Realitzar les activitats de les 
pàgines 102 i 103. 
A la llibreta fareu aquestes activitats  

1. Escriure dos oracions en que s’utilitzen les paraules 
dimarts i juny; dissabte i març. 

2. Investigar què significa la paraula agenda i per a què 
s’utilitza aquest objecte, de quins tipus n’hi ha i què s’hi 
sol apuntar. 
Fer foto a la llibreta i enviar. 

Recordeu a la llibreta posar la data, assignatura, separació 
d’espais… 
 
Correcció setmana anterior 

 

Divendres, dia 15 de maig 

MATÈRIA TASCA 

ENTUSIASMAT 
Sesión del DÍA 124: observo datos. Actividades de las páginas 
148 y 149. Historias para pensar: “Jugamos el doble” ( de la 
página 150 a la 153) 

TUTORIA 
A les 11:00 h ens connectem per a fer les activitats de valencià. 

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!! 

 

https://drive.google.com/open?id=1-V-O89P2nyWiZu_96OCffwDQxalHsZcj
http://meet.google.com/dmf-bzui-fnq
mailto:sandra.gracia@cdstana.com

